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१ ् 

॥ श्रम 

विद्दभ्यर्थना. 
भवतु च विदितं सैजनस्थितिस्थापकसकलठेतिकरतन्यतापि- 

धायकथरमशाखपारगतेम्यः खधर्मविरुद्धपर्माचरणप्रहाणनिपएणे- 
भ्यः स्वधरमकानिषटभ्यः समस्तिद्यापरमसतत््वमीमांसापरायये- 
भ्यः सकलमूतछनिवािभ्यो विदधद्रयौ राजकीयकार्यनिविष- 
रंधरेभ्यो राजनीतिनिषुणेम्यश्च विद्रजनेभ्यः--- 

मोः महीयांसो विद्सिः। मवदन्तरङ्गमतुमविष्टमेव सट स्याव 
यत् परमर्विमिनौरदवसिष्ठमौ्तमयज्तवल्वयहारतियममनुकात्या- 
यनशद्सरिखितन्यासपराशहस्यतिमृयुपमृततिभिः सर्वलोक 
स्थितिहितूनि घर्मशरात्राणि मणीय प्रजाप्रतिमवितपरनासरगसरक्ष- 
णमूलकपरमप्रधानप्रपा्नातुतनेनात्ममोऽवतरणसा्थवयं यथाय 
सम्पादितम्-इतिः तानि चेमानि घमेशञाच्ाणि समन्ततःसमसि- 
द्वानिप्रत्य्तसुशासनानि चासन्वहुविथसाापरा। परं साम्यतं 

सनानिामत्पदुद्धिकटेन सरुधर्म्ाखपारावारावगाहनपूषैकपर- 

प,र्ममत्वासंभावनां कालवन विज्नाय-स्वधर्मरडरण्यः-शरणा- 
गताथितसरण्यः-राज्यलक्मीनिवासप्रवश्चीरव(लाहोर)एरमहा- 

[हासमाधिषितथोदवतापर्िः सकलप्रपटमौटिमाासिमरिति- 
परादप्ःआरीमान् १०९ श्रीरणनिवसिदनामा यथार्थम्। निज- 

पारितिराष्टेषु महर्पिमतिषादितपर्मशालरीत्या पर्मस्थति चिकी- 

दैरनेकान् सकलधमेशराखनिष्णातान विद्रजनान् स्वंसीद स्व- 

कीयराष्टस्यस्यविरेषसंस्थामितिन्यायसमाद ब प्राह्विषान्या- 

यापीसादिपदेु संस्यापिववान् । वेन च ते ययार्नीत्या सारव- 



य् 

जनीनपिवादपदनिराकरणकार्यनिर्देयुः । एवं प्रटतेऽय कतिप- 
येन कठिन प्चापपास्यः श्रीमान्. क्षतिपाटः स्महर्षिपरत्तिपा- 
दितपर्मशाखसद्ययदमन्येभ्यः सर्वजनात्यन्तिकोपयोगिना विवाद 
पदानां स्वपतो यथावकां स्महपिसम्मत्तिवचननिचेकपरम- 
तातपर्येदिषएठानामेकस्मन्नेव अन्ये क्रमत उपन्यासेन यथा प्रततिप- 
दोक्तशीप्ोपस्यिति््रेद-तादो मन्थो विरच्यताम्-इति स्वस- 
भाषिषठितविद्धजनन्परत्यादिदेश । ततश्व-ते तत्समाकायधुरंघराः- 

` वाडेश्वर छपाराम राममोपाङ वरिश्वर रुष्णच- 
द्र श्रीगोरीकान्त कालाङंकर इामसुन्दर छ- 
प्णकेडाव सीताराम नामयाः विदोस; सवैऽपि पेकम- 
स्थेन सद्धीमूय सक्ररनिवादपदेयारायारपरपारतीरभापणनिपुणं 

अपु “विवाद्र्ण॑वसेत्" नामानं नयं व्यरीरचन् । तदच रज्ः 
समौपच प्रापयाच्तः। अत्त रुष्य च राजराजेन्रः श्रीरणाजि 
तिह एनं अन्यं सयुदकय स्वरा एतदहृसारेण समस्तं न्या- 
यका निरबाहयव् ॥ अस्मिश्च यन्ध-कणादान-नितेप-जस्वामि- 
विक्रय -संमूय सयुत्थान-दत्तामदानिक-येत्तनादान-संिद्रवति- 
कम-करयविकृयातुशय-स्वामिपरविवाद-सीमाविवाद-दण्डप्र- 
रुप्य-वावपारुप्य-स्तेय साहस -दीसर्गद-खीपुषर्मभरिभाग-यूत- 
आय-दत्यतेपौ विवादपदानां समीचीनतया निरूपणं छतमस्नि । 
येपां सम्यङ् विज्ञानमात्रेण समस्तन्यायाघीशकारयै निर्वेदं श्व 
न्ते छोकराः । स एष ग्न्य: विस्तरश्चः समुदिषटनामामुनिवचन- 
प्दणाट्स्छतः सम्प्रती मारते मण्डरेऽपचारत्तिमिरे गर्तीनिष- 
तित इदेकान्तकोणनिपतितोऽकिचिष्छरः संछत आसीद् 1 अय 
कदाचिदेकदादं चार्तासुपिवर्यिपरया विषयान्तरेषु सथ्रन्यट- 
च्छया (सदर) स्वत पस्यगच्छं, त च श्रीरणिवाहे- 
पृरष्याय--श्रोपण्डित्तवयमधुमूदुनपण्डितसेखरीत- 'मधुसूद- 



द 

नपुस्तकाखया ` ष्यः पण्डित ज्वाखाग्रतादिः सक्रल- 
छोकातुनिरक्षया माक्तनविददरसरस्वतीपुरिजीवयिषया च 
तदविरचितोऽयमपूर्वयन्यः सदटुदय प्रकदीकरणाय मत्समीपे 
दत्तः। सीऽ्यं मया स्वकीये--“ श्रविड्ेश्पराख्ये "भुद्रणास्ये 
तंथुद्राप्य राजकार्यामिर्वाहिकाणां स्वकीयामादिपारम्पयागतष- 
मतत्वजिन्नामूनां घ सज्जनानां मखण्डं प्रमोद विषत्ततिमाम् { 
इत्यभ्यर्थये. 

श्रीरष्णदाप्तातमजः 

गह्यविष्णुः, क्षेमराजश्च 



1 श्रीः॥ 

अप विवादार्णवतेतोः विषया नुकमणिका- 

त्रिपकाः- 

सथगौदानविवाद्पदं 
अष्टदेशविवाद्पदानि ~~ 
देयदेयादिभेदात्सप्तमिवमूणं 
सदेयखीदारगरादिम्यः ~“ 
अदिः 

प्पेधकरणेमास्यशीतितमभागो दिः 
सप्रतिभृकेणेप्ा्टमभागकोऽशीतितमभागो्रदिस्तद्ः 

मयसतेदिकंदातें = 
वराह्मणादिकमेणदित्निचनुःपैचकबृद्धिविकरपः 

दद्धियहणवैश्यस्यपम्मरतरेपामापद्् 
द्विगृणीमूतेपरतोनवदते ~... 
चक्रहृ्यादिचतुर्विषद्धिरक्षणानि 
शास्रिदितरेरधिकाटृष्धरमर्भनापयंगीरताकारि- 

ताकृडिरुच्यतेप्तादेया षटात्कारकारितातुनदेया 
सवेधकभृणमधमरीमपैत्रेणापदियं ` .... 
आषारणतोहैशुण्येपिकेत्रा्याधिमोगरूपाददिर्भवतयैव 
इृदधिमपरिकरप्यमृरीतमृगेयाचिततोऽथमर्णोनददानौमा- 

सत्रयादृष्व्रद्दाभ्यः द 

पण्यगृहीत्वामूल्यादनिष्तुनयादुपरदिदिः 
मौयादतेणेप्यकतदृधिकेयाचनात्पू्॑न्ाडः रंतेया- 

अनेपण्माततोपरिदद्धिः -., 
विनाछटादिनाकारयगलेणदेशंतरममनादौतुबत्सते 

तलद्ः 

पृष्ठम. ग्व 

द ॥: 

र् 

१९ 

१५ 

१७ 

रद् 

१५ 
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पण्यमूल्यादावुमाम्यामत्वीरृताया वृद्धौ नभवति १९ 
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दित्सतोऽधमणीदुत्तमणीनागृहीतस्यनदृ्रवैशुल्कादा- 

वपि ~ #+ १६ 
अभायिषिचि „ १५ ७ 
आधिरपेनिनारस्णीयोहानौतदीयहानि 14 
अनिच्छतोनंगामापिभेगिऽईडिरानिरपरुदगिसरवद- 

द्िदानिः ^... „ १६९ ३ 
स्वापराधम॑तरेणदैवरानोपहतमाधियुक्तमर्णोद्यात्नोचै 

न्मूखहानि ध ^ 
्ञातिपतधिसुद्सु पमधकमृणदेयं ... „ # १७ 
यहुभिर्दत्मृणंसवैरदयादणीयैततरयतमङुर्वाणस्यसाभ- 

हानिः ~" # रर् 
मृहुपुवीनवारिपृयदीययतदौषिल्यादसेत्रेशस्यहानिः 

स्ितैवोदव्या १७ ९ 
दरेत्सटामादर्णा 

दतिरिकतर्यशमुत्तम्ोदापनीयः ~~ 99: 4 
जश्तेकाटनियमेयदर्णशोषाधेत्वाऽचमरणेआर्धिाभेयते 

तरवतभानिणोकतव्यल्त्दनो केकर ~~ » १२ 
अथाचिसिद्धि ~ % २२ 
-आभौृतस्यनियमितकालयत्ययर्मतरेणोत्तमरभीनषिक्र- 

4 २२ यादिनकर्चव्यं 



३ विवादार्णवसेतोः- 
विषया 

एकस्परोत्रदेरुमयत्रापीकरेूरवममाणमापातुश्ौरव- 

मोचरम्ममितायाममरुभयत्राधीकरणवधोदंरो नयुनेदस- 
पुवणौनि एकनरमेम्यशस्यनिप्पादिकामूरगोचर्म 
मिता ~+ 

पौरवापस्यसेदेदयस्यनखत्कारंतरेणमोगःभमीयतेतेनै 
वापिर्माह्य क 

प्मकाठशरेत्मानउमयोमोगस्तदोभाम्यांविभज्याधि 

आघ्यादिनिरणयेषाक्ितेचिल्यंबटवत् „= „^^ 
यदादैकन्ननामाचादेतमाधीरुतमन्यत्रातयामूततदाय- 

चनामनिहितंरुतंतस्यैवाषिः =... 
आधिमध्येवलाद्भिकरयनषत्रदिःभ्वेशयितापूरवसादं 

दंञ्यभधाताल्छणमदलापितंखमते ~. 9 
अय प्रातिमूिधि + ध 
दीनमलयदानाषणनिमित्तभेदातुर्विधःमतिभूः 
भतिमूमेदेनन्यवस्याभिदा 
द्रौनमययमतिुवोभतिजञाता्योनि्वाहितदनाप्यौनतु 

तदमविततपुत्रादयो दाना्षणपरतिमुवो्तुपुजाद्योः 
पिदापनीयाविनादैवादिषिनम् 

दर्ेनावथिमातिक्रम्यामर्णस्यमरणादीजातेषिदर्शन. 

भतिमूर्दपनीयः = „~ न 
मेषकेंगृहीलाचेत्मतिमूस्तदाददनमतियुवःपुरोपितज 

दाप्यः ~~. ॥ । 

मातिभा- 

भहवःअतिुवोऽशागृपारेणदापनीयाः ~-- 
पदयितस्याषमण्॑वान्वेयणायपन्लोमासःसादमासो 

पुम. शद्विः 

१८ १४ 

९.७ 

२३. 

९७ 

१९ 

९२ 
र् 

१२ 

१८ 
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ुतरकृतगण॑पित्रास्वौवृ तचेदेयमन्यथानदेयं ~“ » ७ 
पिदकृतमपिमातिमाय्यद्याद्नादरणनदेये = ̂... » १४ 
कामक्रोधादिनामविश्रुतपुत्रोनदाप्यः ~ = ~ # २९ 
पितुदंददचस्कतच्छेषाद्पुत्रोगदाम्यः ^~ २९ ८ 
प्रतिपुत्रकृतप्रणंसीन्दाभ्याीकतंचानापदिपतिपुत्रो नदा 

११ प्नायीमो पादे नापिषुतृदाप्याविव 9 



५ विवादार्णवसेतोः- 
विषयाः पम्, पद्गः 

सियाःभाचान्येततवृतणंपषैनातिपुपतिपत्रदापनीयौ ६० 

अकृतमूवामी कर्तम संहेववृतेचयदगयचपुत्ेणत- 

हतनूस्रीदाप्या सः ५४ स: भ 

मरणभदाप्नयुन्मुखेनमर्मीयदणदानमंमीकारितातन् 

सखीदाध्यायदिभवैनेननीवति ४ ० > १५ 

देशोतरगता धनक्रीता शुदायभिमूता सती तवाहमि- 

तिच यादृणीति पता चतुथी स्वैरिणी कन्याऽक्षतया- 
निः पाणिव्रहणमाप्ता ममा पुनू्तेग्रदीता पर 
पतिकृतमृणं दापनीय प १ 

निभ्रनानपदयस्नीडिकादिकतमृणतदययोषिदुपमोक्तारौ 
दाप्याः छयधौनरत्तिप्वन्यत्राप्य्व ~ २२ ९ 

द्भवाक्तिममृतिभिरनपत्यःरुतमूणेतदीयद्रन्यसरित्- 
तदीयस्रीसंम्राहकोदाप्योनतुद स, 

बाह्मण्योत्तमरणस्याभवितदीयमृणंतदीयसकुल्यादिस- 
मंधिम्योदयत्तदभवेिनातिम्यस्तदभाविननि- 
सित् । कषेत्रदिस्ताटशधनेरानास्वामी “^ +» १९ 

अथोद्म्ादणविधिः छ ~ ९ र 

सामाद्िभिरपधथप्व्मभततोषनपद्राह = ऊ. - 
जघमस्यघनांतरमयरुप्यच्छटेनवात्करिण पुत्रदा 

रादिनिरोधेनचोद्राल =, ` ५ 5 9 
जस्वामिविमादिम्यःसान्नेवोद्राह्लं ~ ३४ ६०५ 

अमित्रेम्योदायदिम्यश्रच्छखेनोद्राह्ते „.. “~ + ११ 
वगिगादि्यदिसाचाररसारेणोद्राह ५ = 9) ९१६ 
सटिम्य.पायोदरा कः ग, 0.18 

षिभेतरनिषनमधमर्भुकम्मक्परयेत् = ~^ "= क १८ 

बाह्मण्तुयथासमैशनेर्यीपनीय „+ १९ 
पूमनगीकारितनिदितेकारयदुत्तमणंपूवादमंदडनी- 

योऽधमर्भस्तुष्तणान्सुच्यते ट ~~ १५ १५ 



विषयानुकमाणिका. ६ 
विषया परधम, पद्भिः 

परमशदमातभूणेदातुम्तमयोऽपमणैश्वकहदयाधार- 
येत् + प | ^ ®: 9 

न्टेऽपमौउत्तमर्णप्तदीयमानिदरन्यमादायतपताक्ति- 
कत्ीयस्वधनंपोदयंगृरीत .. „~ ६६ ९ 

अधपणागाकतप्रणंताययितुमुपायमरयुनानरत्तमर्णोस- 
जञाननिवार्यं (५ » १९ 

टादिताप्ताव्यमानोऽपमर्णोयदिरातनेनिवेदयेत्तदापिद- 
खउत्तमर्भ्यपनंदाप्यश्च प ३७ १ 

विप्रहिप्नीन्यायवादीनासेव्यस्तमनिण्यमातेषयन्- 
दरः „^ ० # ७ 

धनवागधम्णोमिभावितोगृष्टयनातदवयुणंदंउतीयःछ ` 
्मीःपरामितोऽष्यव ~ ३८ ९ 

मुणनातिशक्तयपेभषयाकानैरदिसांसोदंः 2.0.4९ 

अ्पृधनत्य त्वादौ विमतेषश्चादयुमतेदातेरेचकं पशा- 
द्गिविमेत्रितेदशरकंदंडः ~ ~ १ १६. 

६ प्रा्ताभैरत्तम्णौविशतितमारक्िददयात् .... ३९ 
नानसमबयेपूकतमप्रतोदेयं „~ ~ +» ७ 
राजश्रोत्रिययोःपुरतःरुतमप्य्रतेदेयं ~ = ~“ +» ८ 

एकाहरृतान्णषमवायेपमंर्व = „~ ~ „+ ९ 
ऋणमादाययत्रीतमन्यदरव्यामवितदृत्तमणीयदेयं ~. › ११ 

अदत्वारेल्यंपययेतुपतरातर॑शुव्येडुिपाति- 
मदरणपप्राधिरकेदेयै .... + १४ 

पङरभूणंदातुमपतमर्थोऽभमर्भः्किचित्फिषिदत्यरि 
स्यति नीतुमयैतावस्मा्मितितत्तए- 
हे्हत्तेन्मित्हेल्यामिपत्रतरटष्यं „~ » १७ 

वनपातररेलनेऽपमर्णस्यतदनरगपपि = ~} ४० ५ 

अपदायमागः ~ ~ ~ +» १३ 

दायमोगदान्दामैः ~ ~ ~ » १४ 



७ विवादाणवसेतोः- 
विषयाः- शृष्टम, 

मृतपतितोपर्तष्छहादीनाधनेमयमेपू्पीत्रमपौत्राज- 
पिकारिणःक्रमेण ~. = ४१ 

भतित्कपौतरभूतपिदहपितामहकभषीत्रयोःस्वपिवषि- 
तामहमागालुसारीपुत्रेणप्हसमोऽधिकारः ~~ 

जौवसितृकपौत्रनीैवस्ितामहकमपीत्रयोर्नाषिकारः रं 
भरपौत्रतामविपल््यभिकारिणी ६ 
मिश्रमतेविमक्तपनेपलन्ययिकारिणीअविमक्तषनेतुप्राृत- 

स्मुतादो ऽथिकारिणोम्राप्तादिमानरैपल्या 
ध्म्मपरायणेवपतन्यभिकारिणी कः = = 
पतिस्व्गीयगुणवद्विभेम्योदानेपिपल्यभिकारिणी .... 
वर्तनाशक्तावाधानविक्रययोरपितदधिकारः 
मतेमतैरिपतिपक्षःचियाःममुः „^^... 
सर्मिडपय्यतामाविपितृपल्षसभमुः + 
करीसन्ैवपत्नी ^. ८ ` 
प्््यमविकूमारोधनाधिकारिणी = पक 
कुमार्येमावेऊदाधिकारिणी ~ द ष 
कन्याजाताधिकारापरिणीतिवपरिणीताप्तयव्दिमान- 

पुत्रावायादैमृतातदत्तरेतदीयमगिन्याःसंभावित- 
पत्रायाःपुन्रबयाश्चतुल्योऽधिकारौनतुतदीयमन्रौ- 
दीनांताटशभगिन्यस्च्वेतदुत्तरषनिदायादाधिकारः 

कुमार्यभावे पुत्रवत्या: मावितपुत्रायाश्चदुदिवृष्ठुल्यो- 
ऽथिकारस्तयोरेकतराभावेऽन्यतराधिकारिणी .... 

वैष्यायापुत्रीषिधवायाश्रदितुनीषिकारस्तयोःपति- 
कुेवर्सैनारसंभावेग्रासाच्छादनमात्नं ... ४४ 

पप्रवत्याःसंमावितमुत्रायाश्चामविदीदहित्राधेकारः 
दौहित्तामविपितातदमविमातापिकारिणी .... ४९ 
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पित्रोरमावेघ्रातरोऽधिकारिणः 

तत्रभथमंस्ोददािकारस्ततोर्वमारेयस्य .... 
० 
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विपयाः- पृठम्, पर्कः 

सोदरष्यासंपृ्स्यसपृटपरमाेयप्यचततमोऽधिकारःपो- ` 
दराप्तीदगयोःसंृष्टयोःपोदरोऽधिकारसंमृएतद- 
न्यसरोदरयोशम्रषटएवाधिकारो ४५ १९ 

अत्रिभक्तस्यावरपुसोदराप्रोदरौतुल्यौ।रीतिरेपभरातपएे- 
प्वेपि „ ४६ ९० 

अआआज्रमवेप्तोदरभरावृपुत्रोभिकारी ... ~~ „+ १४ 
तदभविपमातरेयत्राठपत्रस्तदभविमौतनाः = + २१ 
तत्रादौध्ातृपीत्रस्ततःपितृदौपदिचः =... = + 
तदमविेषितामहस्तदभावेपितामही .... ... ४७ १ 

पितामह्यभवेपिदृग्यस्ततस्तसू्पौतरौकरमेण = „ ›+ १० 
प्छिन्यपौव्रतामविपितामहदीदिनः ~^ „^ + १४ 
पितामहदौहितरांतामविभपितामहस्ततःभपितामहीततः 

पितामहप्राताततःपितामहभ्राद्पत्रस्ततःपितामह- 
्रावृपौत्रः न्त 

पितामहभ्रातृषौत्रातामविमपितामहदीदिवः ~~ + २३ 
भषितामहदौिवताभावेमातामहस्ततोमातुटः “~ ४८ २ 
मातुलाभावित्ुत्र्तदमविमातुटर्पीत्रः ~ „ १९ 
मातुल्पौर््राताभेविसीयषद्धभपोत्रस्तदभावेतत्पुत्रपीती 

तदमविरृद्धम पितामहतत्पतरपत्रमपौत्राः क्रमेण ++ १० 

तदभावेहृदभपितामहदोदित्र ध २ {३ 
तततोऽतिदद्मपितामहततपुनषौनमपौनदीहित्राः कमेण ,, ९४ 
तनोऽत्यतिदृदमपितामदतःतुत्रपौ बमपौनदौदिता-क- 

भेण ˆ „^ = > १९ 

ततःसमानोदकाओत्मपितृमाठृबांधवाःक्रमेण „^ , २० 
पिषवाधवांतामावेजचार्यसतदमावेवेदाशेप्यः ---. ४९ ४ 
तदमविसतीरथ्यस्तदमविलपरामस्याः्तमोत्राः ~~ ‰» ७ 
ततस्तथाविधाःसमानप्रवराः ~ + ९ 

१० सद मवितरैवियत्वादिगुणगुरखाःखयामस्यनाह्यणाः = +» 



९ विबादार्णवसेतोः- 
विप्वाः प् 

तदमविक्षत्रेयादिषनेराना ̂ ~ „~^ ४९ 
बाह्मणघनेतुपरामतिरस्याजगिगुणरवतोबाह्वणाः # 
अयवानप्रस्ययतित्रह्मचारिणावनमागिनः ^^ + 
मैदिकव्रह्मचारिणिषनेजचा्योऽथेकारी ~ 
मतिषेप्रच्छिप्यः 2" =, भ 
अथस्रीघनापिक्रारिणः ~ „~ ~~ ५० 
स्रीधनस्रू्पनिख्यण ..- च 

पितृमातृषुभनातृदत्तगिवाहामिसनिषौव्प॑मायातिरक- 
रणायपूपरैमा्यावदत्तपारितोेकमातुलादिद्दा- 
दिक्िष्िपिपतररणेनमरपमुत्कोचधनंटन्धनिष्यादि- 
केअन्वाधेयादिपेचविधस््रीषनस्रूपटस्षणनिरूष- 
णप् ~ न, 3 

अत्राच्छदनाभरणानिचस्रीषनानि „. ५२ 
कन्यायादृदंभवाविल्युदिश्यवरायविवाहसरमयेदत्तमन्य- 

दादत्तेचस्रीषनं ६ 
पिवृमतृमर्तृहूटादन्यतोटब्यौयितरकर्ममूत्रनिर्माणादि 

नावयदू्जितंतन्नख्ीपनं तत्रभवुःलाततयं॑ .... ५३ 
खीधनेपुचियाःस्वातेष्य .--. 
भरतृदेतस्यानरोलयादानाद्यनपिकारोऽन्यद्तत्वभि- 

कारःस्याद्पि २ ~ ९4४ 
अन्यथावर्तना्रामथ्येस्ीधनभर्तत्रदीतुमरदति „~ + 
वरननसतम््यतुमार्यानुमतिमंतरेणमर्नाधिकारः खोधम- 

अद्णेसुतादेरप्येवे „~ ~ 
बलात्कारणेखीधनमाददानोभषुतमितृप्ातृणामन्यः पुति 

पदद्धिकंदापय (१ 

तमःसवृद्धिकंदाप्यःअनुमद्यात्वाद्दानोऽवृषिकं 
दाप्यः 

सषनशेतूकीपनगृरीस्वात्तमवल्ञाययद्यपरमार्ययारपतो- 
तवाक्तानसदापयिततन्यः 
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विषयानुक्रमणिका. 
तिपयाः- 

क्ताच्छदनादि भर्तीयदिनददातितदास्वयमारु- 
प्यचचियात्रहीतन्यं .... ८ ८ 

वेपितावरदत्ते तु वर ~. = त 

सोतरुकातिरिक्रीषनेषिवाहपएवापरकाशकपितृदत्ता- 
तिरिक्तेखीधनेचपएत्रकन्ययोस्तुल्योभिकारोविवा- 
हितदुहििमानाभीर्कीचेदेवदेयं ~... + 

पुन्रकन्ययोरभवेतृदयादुहितागूत्रवतीसंभायितपुत्राचतु- 
स्याधिकारिगी ह क न 

ताद्रदादुहित्रभावेपीत्रोऽधिकारीतदभविदौदहैजःदौ&- 
जाभोवपरपौत्रस्तदभविसरपत्नीपुत्रतत्पौनपौनाःक- 
मेणाधिकारिणः य 4 

ततेोर्वष्यायामपतिपुत्रायाश्चदुहिततसतुस्योऽधिकारः.... 
तदभवेबाह्मादिमिवाहपैचकिवादितायाधनेमर्त्रतू- 

पितृणांकमशौऽधिकाराःआघुरादिव्रिकटन्पेयौतु- 
कवत् ..- 

विवाहकालठेतत्पृवी परकाल्योवौलियैयदर्नपित्रादत्तत- 
दनेभयर्मकुमार्य्यास्ततःपुतरवतीप्तंभावितपुत्रयोस्त- 
तोवभ्याविधवयोस्ततः पत्रदियंहिकांतरेदवाधैकारः 
काटंतरेपिवृदतेप्येवं .... 0५ ४ 

यीतुकधनेसत्यपिपतरदुहितरोऽधिकारिण्यः ॐ 
तन्रादाववाद्तायास्ततोवाद्रत्तायास्ततःपुत्रवतीर्दभा- 

वितपुत्रयोरधिकारस्ततोवघ्यानिषवयोः ५ 

भवाग्दत्तामावधनेजातापिकारापरिणीतावध्यादेनाव- 
धृता पुत्रमनुत्पाद्यवामृताचेत्तदीयधनेमाठृतः सेको 

तेतद्गगिन्योःपुत्रवतीसंभावितपुत्रयोस्वदभावेकन्या- 
विधवयोरप्ययथिकासेनमतुः -..- 

दृष्टितभविपुवप्तदभव्ौहित्रः = 
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99 . विवादाणवसेतोः- 
यिवषाः- पृष्टम्. 

दीदिव्रापावेपौन्मपौचसपलीपुत्रतसपौ्मीनाः .... ५९ 
सपत्नीभपीव्रताभयिवराहमादिषिवाहपंचकटन्धयौरुक- 

घेभतीधिकारी न च क +) 
जयतरा्ादिषिवादस्वरूपाणि _ ~“ ^ 
भतुरभवेभ्रातासकटविवाहलन्धाधिकारौ ५ ६० 
भ्रातुरयवेपातापितसैक्रमेणाधिकारिणौ इ 
अमुरराक्षप्तैशचविवाहचयटन्धेतुनीवलयपिभर्वरि 

माताविकारिणीततःपिताततोच्रातातदमविमतीषि- 
कारी ० वि ५ ॐ 

बाह्यादिविवाहर्पचकरब्ययौतुकधनेपुपिवरपर्यताभावि 
आमुरादिविवाहव्रज्ययीपुकंधनेपुभर्वपय्यंता- 
भविदेवरस्तदभावेदेयरपुत्रस्तदमाविखभगिनीपत्रभर्व- 
मागिनेयसभ्रातपुत्रनामातरःक्रमेण ५,,९९ 

जामरप्येताभावेश्वशुरदिरानंतर्ययक्रमेणप्तपिडा- 
धिकरारिणस्ततोऽधस्तनप्तकुल्योर््वतनसङ्ुल्यसतमानो* 

दकसगोत्रस्मभवराः .,.- ८ „^ ६२ 
समम्रयर्ताभवेव्राह्मणीषेनघठत्रामस्यश्रोजियादिः्षातर- 

यादिधनेराजाधिकारी .... स > 
अथविभागानयिकारिणः ~. 4 2 , 
इीयपतितजन्मांजन्मबीधरोन्मत्तनडमूकनिररिद्रिय- 

पितृषिरपंडोपपातक्यपपाचितविकरम्म॑स्यपतित- 
त्राधिकित्सरोगार्चकुिशास्वशौरयिराहेतत- 
पोकिन्ञानवार्जताचारहीनीटगिम्रनिन्नान्यायो- 

पाजितवित्तपैग्वक्रमोदासुतसतगोत्रनियोगोत्पच्राभ- 

मयिकारिणः त ^ 0 
एपुपतितातिगिक्तानांभक्तादिदेयं जन्मांधादिसुतानिर्ो- 

पाश्चदाधिकारिणः ... प ~ द् 
इछीनष्षणुं ,..* व ^ ~~ ६४ 
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विपयानुकमणिका . ५२ 
प्रभवाः १४म् पहः 

भेकरमीयामपिहवगेनपिवोत्यदितःकमोययम- 
पवणोत्ादैतोऽप्यभिकारी "^ ६४ ८ 
जंवादीनांकन्यािवाहपर््तभर्ववयाः , “~ ६९ ४ 
अपुत्रायोपितेशरपादीनासाभुरतयश्दर्वन्यामारईतुभ- 

मतिकूलव्यमवारिष्योवातदानिवील्यः „. „+ ७ 
अधविभाज्यािमान्यनिष्पमं „~ ^ „+ ११ 
पितरमितामहोपाितप्ताणारणेगमेनपरापारणव्यापरि. 

णत्तापारणपनोपयतिनानितंनविाभ्यं „^ „+ १२ 

सापारणवरनोपवताकिनार्निेऽगकस्यनागद्रयमिते - 

पोपिकोपित्वं ~ ~^ ~ + १८ 
सापारणयनेोपयतियप्ययायदंसोपयतस्तत्यतदतुत्ा- 

रेणभागकसपना = ̂ „६६ ७ 
प्ाधारणभनेोपनातेविनापियारन्षधनेपमतरियाधिकाषैः 

दयोरकारशितवन्ुनक्रयावेययोर्नाशः = „^“ „+ ९ 
पितृपित्महापयीनयप्रात्रदिम्यःराप्तमियाटब्यन्यून- 

विययावियोरप्यकैकोराः = “^ ~ + १७ 
विद्यमम्यस्यतःुदवगे पकस्यतरतुम्तदियार्मितधममू. 

सस्याप्यकाऽ्दाः ५ ५० "६७ 

विदयाधरनभतितपूकंवादिनयािनान््पं - ~~ + ९ 
किम्यादावज्यतीयनमानाढन्पेवियाभकागेनरतिप्र- 

हाठेव्धोरसमिययामुर्णगारादिभिरटन्यैय प 
ररनिनित्यटन्पंनषियाधनं क 

परक्तोपयोगेनपितृपितव्याद्यनिरिकातमाप्रयािय- 
यालन्पोत्ररि्याधर्नं व्य ६८ २ 

पिनष्टय्योपयतिनषुपराकितेषेपितुरदादयमनरम्याग्यंसः 
दर्यमितरममोिनःमाधारणपनादुपपतेतृपितूरे 
शदयमर्मरस्यववयेगऽनशनः~~ ~^ » १७ 

तदायभागरन्सोगृयषन पितुप्दप्रणम्पागिद्रयं,. + २० 



१३ विवादार्णव्षेतोः- 
विषयाः " प्रम्, प्द्विः 

यदस्यभयोजना्हएस्तकादिंपितद्र॑न्या तरसचेतममू्खा- 
दिभेःपहनविमननीयंद्रव्यांतराप्तचेत्व॑शादुपारे- 

णमूल्यदेयं 9 ~ , २३ 
शोयैषनेमास्याधनेपितूमसादलन्धपनेतापारणधनोप- - 

धातंविनाभितमेवमादीन्यविमाज्यानि "१९. ६ 
यत्मनूवास्तुनियेनयद्रृहादिरृतंतस्यैवापरेणचेत्तारु- 
तं हूपवाप्यादिकैचनविभाग्यम् „~ ७० ४ 

भूमिन्यतिरितंपिवृकंनषटमुदरय् पुतभविभनेयदितत्रन 
प्राधारणथनव्ययः .-.. ई + १७ 

पूर्वनष्रायाभूमर्दायादातुमलयोदतीतुतेयभेदरगृदीचाऽ- 
वेशिष्टस्ययथामामंगरण्टीयात् „७९ ६ 

अथपितषटतविमागनिरूपरणं ८ 0 
पित्रास्वयमुपार्मितस्यतदिच्छयैवविभागः प 
पैतामहपनेतुसेच्छयान्यूनाधिकविमागधपित्रानकटप- 

नीयः, ~ ^ व 
असपेपत्रेम्योषिभज्यवहुस्वयमादद्यादित्यपिपक्षः 9 श 

यदितुस्वगरही तंधनग्ययादिनापगच्छेत्तदापुत्रम्याजीवना- 

ैमाददीत ध %» १६ 
यदिकस्मैचित्पु्ायपिताभक्तत्वबहुपोप्यत्वादिगुणयोः 

गेनाधिकमंशंददातितदातोपिषम्भैः,.-. »+ ९८ 
ज्याध्यादिनाकुित्तचित्तस्यन्युनाधेकदानेप्रभुलामाव; ७२ ९. 

वैतामहप्यस्यावरस्यान्यैहैतस्यपिनोदृतप्यस्वाभितवु- 
दास्वेच्छयान्यूनाधिकविभननेनममुतवपितुः .. » २० 

अयपितररुतयेतामहधनविमागः “~ ~ ७३ ९ 
मातृरनोनिवृिपरहरतीपनिच्छयापैतामहधनपिभागः »» २ 
पित्तामहयनविमागेपितुरशद्ययं 2 १५ 

गुणयोगित्वेषिपेतामरदस्थावरमाकरादीनिः ~~ 
भक्तत्वादैगुणयोित्वेपिमिताम्हस्यावरमाकरादीनि- 

यतकम्यंरानादिदन्तेदिपदधनेचसच्छयान्यूनाधि- 



विषयानुक्रमणिका. 
तिषया 

कतयानविभननीयं = 

मूम्यादित्रित्यभित्रानाुकणीदीनाटुववरतनाषिरोपे- 
दानादोपितुःप्व्च्छंंय्फिचितष्यावरदानादा- 
चेम्यरवं प्ये वै ०००४ ध 

विभागानंतरमातद्थेवपिवगृहीतमागेऽधिकारोमपराव्- 
भगितुतस्यनाधिकार; , ४ ४5 

विभागोत्तरविमकेनकेनचिवपत्रेणपंमृ्शचेत्पितातदा 
विभक्तनस्यप्टेनस्तहविमागः 

तचापिविभकतेनपित्रासराघारणयनन्ययमेतरेणचयर्दान- 
तेतत्नमिभक्तनस्यैवाधिकारोनेतरस्यमंमृष्टस्यापि ..-. 

विमक्तेनपित्रागरदणादैटतंतादेमक्तनेनदेयं 
संभृटस्मधारण्येनरुतमृणतुसं्टावेभकनाम्यांपरि- 

स्लीघनीयम् 

जविन्नाताविदयमानगीयांमातसियदिपूत्रापिभक्तास्त- 
दा्िमक्तनायपूवौविभक्त्ाढभिःसकैमेकीरुत्यपु- 
नर्विभज्यतदंशेदेय .. 

मृतपिठकाणांवहूनामपिष्वपित्रंसातु्तारेणपतामहघ- 

नेऽपिकारः ् 

सवणंभातृणांज्येषठस्यमक्तत्वादिगुणयोगरुतीर्विदोः 
द्ारमनाहितोभागोऽतयामूतस्यन्येऽस्यापिने्यारः 

स्वयोग्यतयाजीषेतैठृकधमभांयोनिच्छतिप्तकिचिद- 
त्वानिर्दीयःकार्यः ~ इः 

पित्रादिरृतेमूर्ण॑परिशोध्यविमननीयमुत्तमणानुमतावः 

पारेदोध्यापिषकेनभ्रात्रबहुपोप्यत्वादिनाधिका- 
सोभुक्तेपिभृक्तांशोविभागमध्येनप्वेशनीयःशिट- 

मेवविभाज्यं = ~ 

अपस्छतप्रादृस्कादःपैत्रकधनेनकार्यय 4; 
पितधूपेमातुस्मुमत्याविमागिकरियमागेपुरस्मपततं 
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१५ विवादार्णवसेतोः- 
विपयाः- पम्, पद्विः 

होमातेदेयःभाप्र्नीषनयेतव्डं ... +“ ७८ १७ 
द्वितीयिवाहायिनामयमंसियैषारितोपिदियंदवितीयायै- 

देयस्यपरम॑भाससरीघनायैतवरड „^“ + २६३ 
अपूच्राविमातरोषिपुत्रतुल्यांशाःपितामहीसपल्न्यपितंथा- 

विधापौत्रममांदा ~ „. „~^ ७९ ९० 
अथसृषटधनवमागः „~ व| ५ 9 ९ 

विभक्तस्यपिवृम्रावृपितृव्यान्यतमेनपुनेरेकगरदिरूपणा- 
वस्थानंपपर्मःपितरादिभित्नेनतुनंसर्गः | 

संसृष्टानां पुनरविभागिज्ये्टस्यविशोदासेनदेयः ^“ ८० ९ 
संमृष्टानयेनविव्याशौस्यादिनाधिकम्जितंपनर्विभागेत- 

स्यार: .... 4 र ए 
अयविभागानंतरमागततस्यविमागः „.“. ... ८१९ ९५ 
भोषितस्यतद्श्यस्यवाआगतस्यनिभक्तैरविभक्तैवध्रा- 

चादिभियंधाशखमंदेदेयः ~ ^ + १७ 
एकमातूरुयोधिभित्तपिदरकयो स्वस्वपिदृदायभागित्व॑न- 

तुप्तमानेंशितव ५ ~ ८२ १२ 
तयावरिधपुत्राम्यामाठृधनविभागपिस्वस्वपिवृदत्तानृपा- 

रेणम्राद्यं मात्रास्वयम््तिषर्मोऽश “द: "द 
अविभक्तस्यावरपुसरवैपादायादानामनुमतिमन्तरेणकेन 

छतंु्पुरुपादिमोचरंस्वंशादानमपिनधार्िकं- 
कितुनासिद.... २४ ५ ~“ # २० 

आपद्विकृटवमरणार्थपर्मोचक्रियमाण्वांदानादे- 
नापान्मिफमापि..-- ५ ^ < ९ 

अयद्चकरसयोरविभागव्यवस्या ~. ~~ ~ + ६ 
ओरमेनदु्तकानांविमगेओरसप्यद्यचंदितवं ~. „~~ + ७ 
रीनगण्वुदत्तका्रामादेमाव्रभागिनः .. ~~ + १३ 
अथनिन्दुतस्यपश्वादवगत्तस्यविमागः --~ “~~ + २९ 
विमागकाेनिन्ुत्यपश्राद्वगतस्यपूरवदधिभागोनत्वपह- 



विपयानुक्रमणिक. १६ 
विषवाः- पूतम. पहि 

रनषित्वमस्पाितव॑प्नवातदनुरोधेनपिभक्ताना- 
मपिद्रव्याणाुनविभ्नागः .... = „= ८४ २३ 

देशाचारादिभदेनापिविभागकल्यना „^“ „^ ८ ७ 
अमन्हुतमपदवीप्तामादिनादाप्योनुश्रत् ~ ॐ २ 
अथदत्तविभागतेदेहेनिर्णयः 5 ~ » १९ 
प्ाक्षिमोगरिसितीर्ेमायोनिरणेयः र 
तत्मरथमा्पेः साक्षिणस्तदभवेप्बधिनः ~~ ८७ ५९ 
एथकूपाकरादिनापरिविभागीनिर्णैयः व. 
अथपुक्तिः 0 च 4 3 "9 

पिवादमकु्वणस्यस्वामिनः समपरेणयुज्यमानायाभू- 
मिितिकरसत्समरनि,. सुिणनसपसप- 
विषदावर्पभोगेनस्वत्वहयानिः “+ क 8 

विशातिवर्धतः माद्दशस्यादायेवस्वन्वनतुमूमावेवंगवा- 
दिधनेपिदशवर्पतः पराककतीरादोपिवस्वत्वंनगवा- 
दौतत्तत्काटमध्येतदीयनाशषकभोगादीचीय्यं .., ८९ ९ 

आध्यादौथानियभोगाद्स्वत्वहानिः ... ~ ‰ १६ 
नदधने्ाट्धनेपयाभोगा््मापतेरानयनेखीषनेश्र- 

त्रियधनेचनताटामोगातूस्वत्वहानि; ^^ #+ १८ 
हवारमार्गनटमागादिपुमोगोवखवत्ममाण. ० 4 
भम्यादौटेल्यंपूर्वपुखुप्कमागताभिन्नादरोगाद्रदवन् क- 

मागतमोगोदेख्यद्वटवान् सचमपितामहेनभुकव- 
त्ाविनाततुतरणतेनचविनातत्पत्ेणदरनतेमोगेमयति प्रा 
डेल्यादिममाणोपन्यात्तः ऋयादिकतुरिभवुक्त- 
स्यावकश्यकोननुस्ततिभोमेनन्ुततादीनामभियोगोत्तर् 

अत्पायाभपिभुकतिरप्तेरेए्यदरयर्मेवतन्मरणेदु- 
सुताक्षीनामविक्रयदिममाणोपन्याप्तमावस्यङः ५१९ 

ुकस्मिुपयेतानामाधिविन्यदानानं वीर्वीपय- 
सरेरेतरिमिर्विभग्यतदम्तुगराद्यं >. व 



१७ विवादार्णवसेतोः- 
त्रिषया 

जपुमक्षमेगेषष्टयावंः शवत्वहानिः इ 
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दिवस्याद्ययामार्डत्यक्स्वास्ादियामेदिनार्दातोय्यव- 
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गृदीतविद्यःशक्तितोगुरुमनुमान्यनिवर्तेत १६२ 

प्म. ष्कः 

१५५. १५ 

2 २० 

१५६ १२ 

१ {७ 
१५७ द 

५. 

। प 

१ १३ 
१५ 

9) #। १ 

परदासींभुंभानोवडवामतउच्यतेसरदासीश्वरस्यकर्मदुरयात् १५९८ १ 
अर्थमृतःकर्मङु्वाणःतिज्ञात्तमर्थटभेत ४ 
छषिगोजनीविनामोगमृतः पस्यातृसतीराचमेभंटभेत „... 
उन्तमाधममध्यमाितरिघाजपिमृलयाआयुधीयउत्तमोम- 

ध्यमःकषैकादिभीरवाहाीदिरमएपांकर्मभक्तयु- 
~ पारिणीमृतिः „^~ [ 
कायीषिकूतक्रुटुवाधिुतौकर्मकरकौरटनिकर्सतती त- 

योपकमीवुरूपामृतिः ध 
शिप्यतिवासिभृतकाधिकर्मरुतउच्छि्टमार्मनाद्यशु- 

भकर्मेतरकमत्मिकडाभकर्मकरापरशिप्यादिभिः 
न्नाःपेचददाविधदासाश्चह्भकर्मकराः 

विष्मूोत्सर्जनांगस्वाहनादिभायोदापीषुतानां करम 
गृहजातक्तीत्ादयःपचद्दाविधादाप्नाः „~ ~~ 
पारियन्यैगृहीत्वातदरमत्यामीविमेतरोनृषेणदास्यक- 
संणिनियोज्यः 9 
पिमरस्तुपारियज्यैगरहीत्वातदर्मल्यागीश्वपदेनांकायि- 

स्वानिर्वास्यः क ॐ 2 

#» १३. 

% १६ 

र ० 



विपयानुकमणिका,. ३० 
प्रिषयाः- षष्ठम, प्क 

अधवास्यमक्षः. ~ ~~ ~~ {६१ ६ 
गृहनातक्रीतटन्ध कमागतानपुच्यंतदाप्थात् „~ , ७ 
स्वययिक्र्यपिविनासामिप्तादत्रदासयान्युच्यते „~. + १३ 
दगितिऽत्रदानिनदापीठतलद्योयुसहितंदददा- 

स्यान्मुच्यते ४ मन क र 

अंधकीङुतोदाप्तः स्वामिनाश्र्णपरिशोभ्यमोषितणएवमु. 

च्यतेऽन्ययाकत्तिवत् ~~ ~ १६२ ५ 
भ्णिनदातक्णशोधनान्युच्यतेनियतकाटिकदामस्तु 

कदर्णमोच्यः = ^ » ९ 
तवाहमित्युपगतोपणेमराप्तः पणेजितश्चदाप्ः छतुस्य- 

दापदानान्ुच्यते प त 34 
अन्यस्वामिकोयस्तवाह्मित्युपगतः पर्वसवामिनएव 

भुवतिनोतस्यदाषः “^ ^ ॥++ १८ 

स्वामिनः माणप्ंशयाद्रसकोदास्यान्सुच्योपुत्रभागे- 
चटमेत .... म क १६३ ४ 

क्तपिक्षणद्रकदासःदामीयागाचवडवामृतोमुर्यति.... + ७ 
सीरापहतिफीतायनादासीकताश्चपत्तामोचयितत्याः + १९ 
स्वान्युत्पादितपूत्ादामीदास्यान्मीच्यापुत्ावराप्तनेन- 

स्ु्रोप्यदाप्तः कार्थ त » १३ 
यः भसादादाप्पुनतिसदासतयान्मनरमेविदा- 

्मुपुष्णक्षतन्टेनतमभिषिच्यादामद्िघ्िरमि 
धायनाटृमुमविमूनेत् ततः स्ान्यवृ्रलपादििन्नि 
मंतपामगक्नोमोज्यान्नममनामतोभवनि „^. + ११ 

मा््यदमगुनानातालिनयनेपिपनिन्यामिपिवृणामेवा- 
भिद्धरोनयेषरौ „^ 1 ~ १६४ ४ 

सामिनमादापातमरिकयाददपिनयव्धपनन्यकपि- 
वारोनष्वामिनः ~ ~ = "^ 

अम्याधरान्यस्वमिगरागस्तस्ान्यनमेयातदामस्य 



३१ विवादार्णवसेतोः- 
विषयाः+ प्म. पहः 

भ्रायभिवतिप्तातस्यैवदासी १ वति्नातस्यैवद = ४ 2 
जथदास्यानपिकारिणः ~~ ~~ ~~ १६५ ८ 
उत्तमवर्णस्यहौनवर्णदास्यानाषेकारः .... व 
स्वीयवणोश्रमधरमलयागीतृत्तमवरगोपिहीनवर्णदास्या- 

धिकारी व ञः ० ~= -१ 
ब्राह्मण॑दाप्येनिधुनानस्यपणपहसवदंडः ..- ~ # १४ 
सगणोविभोनि्णेविभेकर्मकारयेदेवमापिकगुणोन्यून- 

गुणतत्रापिविप्ूत्रश्योधनादिनकारयेत्प्षत्रियादी- 
नां्मवर्णसमगुणोपिकावेदासः ...~ ~ + ल 

कनरिययैश्मीडत्तिहीनौषिमः कर्मकारयन् निमृयात्-... १६६ ७ 
विभः शीलाध्ययनतेपन्नानुद्धिनाननुचितकम्माणिकारय 

नृपट्पणतानिदेज्य; .... 2 ~ ++ १० 
श्रस्तमुख्योदासकर्मापिकारी 96 
चाहयर्णानलदाददानोविक्रोणानश्चराज्ञादंन्यः „~ » २२ 
स्वेच्छयोप्गतामपिकुरुस्निथदार्ीकुैन्यस्भेवापमर्ष- 

यनदेल्यः -.“ ^ ~ १६७ „९ 

स्तन्यपानेनवाल्पोपयत्रीमदासकिनचिदभिंक्षिघ्ांर- 
णागृतांपरिचारकपत्नीं चदासीमिवभुंनानस्यसा- 

दपणदातदहययवदंडः “~ न, 4: 44 
पूर्वमुक्ता विक्रयमनिच्छतीदासीमनापादिविकरेतुमिच्छन् 

पणदातद्यदेडयः ~ ५ 
अथयेतनस्थानपाकर्म ~. ~ "~ +» १३ 
अथन्यवस्थापितमादौमध्येऽवपरानेववेतनेददात् -... + १५ 
खकरा मृहवप्त्मेपपवयकमृदेः्ेदिशपत्स्त- 

स्यानादशमांशोदेयः -.-- 2 9 
अनिकस्राध्यकर्मीणिवोयावत्कारीसतावदेतनभाकस्वा- 

मिर्मकसयोरन्यतरत्पध्येकर्मणिकस्पितमेववेत- 
नदेयै + स नि 



विषयानुक्रमणिका ३२ 
एषम. शद्विः 

-म्ताच्छादेनम्राहिणोहव्वाहकस्यदास्यान्निमागेके 
भआगेवेतनेमकदिगरादिणसुरआगिकभागः ^. १९८ ११ 

नि 
 पमकसिमृतिकसवभिषेतन्ायमरकत्पयेति ` । 

पदिया „... „ ९२ 
शहीपेतनेः समर्थैः फमुितेवनदपयोद्िुणं 

चरदवयः „^. १६९ ४ 
भगरदीततनैप्या्धकरममटास्यनवूकस्पितरन 

दाप्यः „^ 4 ~ 
हटस्ुपकरणरसणमग्ृयानकिमि ~ = + १ 
भंगीरुतैकमाक्वे रतदत्वाबादकारायेन्यः .. , १२ 
मार्ैकर्मत्यनयदिरावददनीयः ~ „^ » १६. 
भनारम्यागीरकर्मयनदूषरवगरम्यलानषठीदयः =, !७ 
मारन्धंकरदेवाुपमातमतयङ्वन्न्दराराचाका्- 

यन्िपिदसमातस्यापिकर्गोपेतननार्हि +. + २० 
भर्वृ्योपूलवादीर्कालत्परमपिकर्मरुत्ववेत 

तनमर्देति ७० ॥। 

भपूरीनियमितकारेतदोषादकर्मचनचूयिनारहगि 
घम ^ 4 

भपूर्णनियमितकदिकमयनन्पणदातंदसनीयश्च ~~ 9 ११ 
दैवायुपयातमतरेणमृयदोपिनषटृतयःत्वभिनदाप्यः + १२ 
मदोपेमूयमपूकाट्सयदखागीपणरातेदंमयः „+ „+ ११ 
अमादादृत्यनाशितैमृत्योदापयोद्रोहनितंदिुणंची 

द्तादिनदाप्यः » १७ 
स्वागिनानियुकेनमृलेनसौचपदिलामिनपएवापराषः , २३ 

शरदि 
गुगीपू्दाप्यः ^ ^ = १०१ ३ 



३३ विवादार्णवसेतोः- 
निषयाः- पम, षिः 

मूल्यमादायनियांशि्पेचाभयच्छतोददिप्तदितमूल्य- 
सरमोदंड 4 ध १७१ ६ 

मणिक्पयिपण्येविक्रीयमृत्यैयननूपूपैश्राषिताप्वनोया- 
वानव्वागरत्तावतःूर्णयावानगतस्तावतोऽधवेतनं 
दाप्यःपयिपण्यावदेधस्तनादावप्येवं ~~ ~ „+ ९ 

श्रीतिरोमा्तवागृलग्रमिदिनन्रयमपाटयितालननूपूर्व- 
ाहतंर्दम्यः त्थ म ~~ ॐ १७ 

अथपण्यखीषिषिः = न ... १७२ २ 

शु्कमादायानिच्छतीपण्यस्रीदिगृर्णदाप्या.. ~~ # ३ 
बेतरनदत्वात्वनिच्छन्पुरुपस्तदनदहानिमान्पुयात् „~. # # 
बेतनमादायापिव्याध्यादिनाराजकर्मादिनागताविश्या- 

नपराषा ^ छ न + ४ 
गेश्यामुखादौगच्छन्स्वाभमानीयववहुभिर्वसंयमयनवेत- 

नाष्टगुणेरैन्यः + ७ 
एकोदेशमुदराथ्यान्योदेरनेवेश्यांनयत सुवर्णमापोदडः ,» १२ 
वेश्याभोर्गरुत्ववितनदानविगुखो्टगुणंवेतनेाप्यधिं 

युर्णचरादंडं 9; १९ 
एकांगच्छंतोबदवःमयेकंद्िगुणवेतनैषियुणं राजदंडंच 

दाप्या „+ १७ 
वेश्याकामुकयोरविवदिमुख्यवेश्याभिर्गरणयः कायैः ~.. „+ २१ 
अयगरह्ादभाएकं न १७३ ४ 

वासगुरकंदत्वापरमूमौगृहंरुावसतनुयदिनिर्गच्छे्त- 
दे्कादिगहोपकरणमाद्एयगच्छेवुमूल्यमदत्वाव- 
सिलाखाम्यनतुमत्यानिगमेिटकादिनम्राह्यं ^~, » ६ 

भाय्केनगृहापणादिगृहीत्ायावद्राटकदानाकिमुखस्ता- 
वदाप्यः „^. ॥ ~ छ ११ 

मनाश्वादिवाहनभायव्केपियायतिदानविमुखस्तावदाप्यः » १४ 
बाहुनेमारकेनमृीचातत्परित्यज्यवाहनांतरेणगच्छ- 



विपयानुक्रमणिकाः 
विधया ८ 

स्रपितद्वादकंदाप्यः .... 
मारकंनियतानियमितेऽवधौपूे्म्पणीयरैवा्यपद्रवम 

न्तरेणविधटितेभाक गृहतिशयकादिकमहीत्रास- 
मापे ~ न द 

अथस्वामिपाखकिवादः 
दशभेत॒पाठक्यमु्येकयतुसीरंमृतिधदिमासादिना 

पालकोनमृतः-. ~^ 
मेन्वयेनुपाथारणशतमोरसकस्यप्रतिपवत्समकैका- 

त्िदायनीमीभृतियत्यस्ततनपेनवस्तावतीमामण- 
महिशीराणिचं एवभेव भृतिस्ताट शद्िदातगोरस. 
कष्यापिततरत्रिहायनीप्यनिषेतुरितितुषिशेष 

रृतवेतनः पाटकोययामातगृहीतंप्ायंगाः समरधयेत्त- 
तमदिनहतान्टावा्यासिदाप्य; ... ० 

ददिवापाठनवगुयेपारकस्यपनुयोगोरातरीतादेस्वा- 
मिन- रात्रावपिपाटनपटकायत्तीरतवेत्तनापित- 
स्यैवपर्पतुयोगः ~“. 

जनखवहुवीरापद्रतमनेतरमेवस्वामिनिनिवेदयिताप- 

ठकोगदाप्य ध 

मुहिनापाठ्कनिरोषेकते्रामराप्रपद्रवेचनंपख्को 
नदाप्पः „+ 11 

द्रीगपैन्याघायुषद्रवेम्यः शक्तितः पाट्य्चचैः कोश- 
मूस्वामिनिवानििदयत्नापराधीपाटकः व) 

यथाशाक्तिचीरव्याघ्रादिम्योरक्षणमकर्दुचैरक्रोरन् 
स्वामिनिचानिषेदयनपटकोनरटाांरानईड च 
दाप्य. „~ ध 

शाछकदोपेण पशुगाशेप्ायोददाप्णाददः लामिनि 
नष्पशुमूल्यदानंच ~. वि 

स्वाम्यनुत्ताम॑तरेणपराल्नमस्तोनपयुमूल्यदाप्योद- 

1 

३४ 

खम्. पह्धिः 

~ १७३ १७ 

१ २० 

„ ९७४ & 

“ ११ 
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% १७ 

# र् 

~ १७९ ११ 

५ १६ 

९७९ १ 

५ 



३५ विवादार्णवस्ेतोः- 
विषयाः . पृष्ठम्, पहः 

-दयश्चप॑नेविरातिकार्षापणान् „~“ „~“ १७६ २१ 
बेतनेगृहीत्वाकनेपशुनुत्ृज्यम्रामचारीहतन्यः =.“ १७५७ १ 
पतिमतीकारतामर्यरोगादिनागृहेनिनष्टागांपाटको 

नदाप्योदज्यश्रस्वामोपाटकवेतरनंचदाप्यः „~ » १७ 
भनापूतनेपारकेवृकादिनापशौहतेपाटकोऽपराध्यति ... # ११६ 
मृतस्यपदोरप्ताधारणचिन्दं शृगादिकंमदरशयन्नदोषः 

शुभ्यतिपाखकेः ५ क १९ 

अथविक्रीयासपरदानं .-. ~ ९७८ ६ 
पण्यस्यमूरल्यगृहीत्वाच्छरादिनाकरेत्रेऽपरदानंविकीया- 

प्॑मदान ... क १ 

मूम्यादिकेविक्रीयासंमयच्छनूशस्याद्युपवातेनापचि- 
तंद्रन्यदाप्य ४ 9 १६ 

गवादिकंविक्रीयारभयच्छनुवराहनादिक्रिया; क्षीरा- 
दिफलानिचदाप्यः .... 4 2 - 7 

विक्रीयादत्तस्यकालवशादल्पमूल्यत्वेृततेक्रयकारीनेमे 
वमूल्यंडधिक॑विक्रेतादापाथेतन्य क, । 

देशांतरीयव्यवहारिणेकरत्रेविक्रीयादत्तस्यतत्तदेशीय- 
भवपण्यमूल्यंस्दकंविक्रेतादापयितन्यः ~“ » १८ 

विक्रीयमूल्यमादायपण्यप्रभयच्छतः पणशतंराजर्द- 
दोपि ~~ ४ „ १७९. ७ 

मूल्येऽदत्तेएतावत्काखत्परतोदेयमितिप्मयेप्यर्ते 
पण्यमप्रयच्छतोनापराधः म = % ११ 

थः क्रीत्वास्ववशीमूतपण्यस्वदोषान्नगृहणातियश्चवि- 
क्रीयाविरृतनप्रयच्छतिपतमूल्याददाममारगेदला 

स्बदरव्यभाद्दरीते ^ # १५ 
करतुरवशीमूतस्यषण्यस्यविरतौनतदीयादशममागहा- 

न +» २१ 
इि्रीतपण्यस्यपरदोपस्यापिदशाहोत्तरेनपरावर्तनम् ~~~ ‰% २१ 



विषयानुक्रमणिका. १९ 
४ वरिपया पृषम. पराह 
दर्वथिषद्रवेणनारोपिविक्रीयापतभयच्ठतोदानिनकरेतः १८० $ 
लिवोपदण्यायित्वाविक्रोयपतदोयंभयच्छनूमूल्या- 

दिगुणदाप्यस्तायरदेवदैखश्च + = 9.45 

मत्तादनािक्रविहनमूस्येन्रीणानोदेशारीत्तरमपि- 
दाप्य १ = + १४ 

एकप्मान्मूल्यमदायतल्ेरितमितयान्यस्यैपम्यमप- 
यनुद्धियुणेदाप्यस्तावदेवचदस्प; ५ 8 

पर्लकारछत्वाययाकालैदीयमानेचेत्करेतानगृढातित- 
दाविकरतातपण्येनदाप्यः ˆ ~ ^^ १८९ १ 

विक्रेत्ादीयमानेपण्यंकेतायदिनाददीततदान्यत्रविक्री- 
णानेषिविक्रेतानापराष्यति ^ ^ 2 छ 

चीयमानमनाददानस्यकरेतुरेवद्रन्यहानीहानिः ~ + १५ 
मूस्यमानिम्यविकरियतयामतिन्ातस्यपण्यस्यमूर्यदेश- 

काटातुसोरेणन्यवहारततोऽवधारयेदपचनोचितमू- 
स्यैसैदयेत् ष = 9, {६ 

जयक्रीताुश्चय न = ^ 9» २९ 
भूस्येनगृहीतवादुष्ठीततयामननैरीतालुदयः “~ ) २९ 
बीजान्यकोगविनश्वरवस्रदिषण्य॑कीत्वातलिततवदिने 

केतायदिदुपकीतेमन्यिततदाविकरनेमतिददयादिन- 
ततुगपरावृकतिसाटरपण्यस्य "~ ^" १८२ १ 

ऋीतानाबीनरीटवाहनरतवाैदोद्यदापानारशोक- 
च्प्राहमासत्रयहपताःप्रीसाकारतन्म्येपदो- 

परतया्ञातेमिदिकर्रमूल्येमाप्येतत्त्रटतेःपरु 
सदीपस्यपिनपरादतिः~ ` ~ 4 

्रेवा्तितपस्यजीभवखोदरेपादुपेपानान्रपरणतिः » १६ 
तृणके्टा मू्धान्यरस्रवसखसूप्यहिरण्यानांतादेन- 

मरदप्रीक्षाकाट ~ 46 

पूमेवपरीत्यकरयेदटतेनकदापिपराशनि ~ १८६ ५ 



३७ विवादार्णवसेतोः- 
बिषयाः- प्म, द्धः 

परीश्यकरीरमतिदातुमिच्छनृषषठमंरांवैख १८३ ९१ 
उयदादिकागम्धतेरदोल्यादीनामदु्टानामल्यणकुर्व 

णोमूल्यादशममंशंवितरत्रेदाप्योयविक्रित्रापण्येन 
स्वायत्तीरुतं .„ „ १७ 

दोषमाच्छादयविक्रीतबहुकार्तः परमपिपरावर्तयितुं 
शक्यं ,... 5 ... ९८४ १ 

अन्यदपिका्यरृत्वानुदायेजतिकरीतानुशरयवद्यचवस्थेयै + ७ 

अयसीमाविवाद्ः = * ॐ १३ 
आमद्ययादीनांीमाविवादेनतिज्ये्ठादौनद्यरपतया 

स्प्ठततुकेकाटेसीमांस्पष्टोकुस्यत्पंधिपुवरादि- 
क्षीरिकक्षानूशारताटादीनूशरानूयुल्मानूवाविन्य- 
स्येत्तडागदेवगृहादिवाकुय्यदिंगारादिवांतः स्था- 
पवेत; म =" वः =, १८ 

मालादिम्यः रुतसीमाः भदर्शयेत् .... ~ १८६ ४ 
पूरवभोगानुप्तारादिनाराजाप्नीमामुत्तयेद् ~~ ~ ‰» < 
अँगारादीनामुत्थाप्यान्यत्नस्थापनेवटादीनां पतीमातरुत्वसं- 

देेचसासिभिरेवसीमाविवदिुनिणैयः कायं ~. ›, १२ 
सास्यभावेचत्वारोददावासीमाप्तनिदितवापिनोग्रामी- 

णमुख्यादयोस्कतमास्यवखधारिणोगृत्तिकारिरसो र 
रानर्पनिधीपीमामुच्रययु ८ = + १९ 

व्याधादीनूवनचारिपुरुपानपिस्तीमापच्छेत्तेयथादूयुस्त- 
थास्यापयेत् < द, १८७ 4 

सोमोन्नायिनैप्रामीणादीनानामयुक्तसीमाप्का्यं ... १८८ २ 
सत्यवाद्दितयाविश्वस्तोय्येकः सीमल्नोत्रयेदितरालमे 

स्वेकएवरूतोपवाप्नोरक्तमाल्यांबरधरोमृर्ददिराति- 
विन्यस्योमयानुमतउच्येत् 9 ग, 

सोमास्मीपवरापतिनेयिदेशांतरेगतास्तेः सीमानि्णयः- 
कायः... ६ 9 = 3 



विषयानुक्रमणिका. ३८ 
व्रिषयाः- पृ, पहः 

चिन्हानांसाकषिणांचाभविरानाखेच्छयसीमाईर्ययात् १८९ ३ . 
करोपटोभादिनारानङतापित्तीमानिवर्तनीयातदन्यारस- 

णीया = ५ स 9: 
गान्ञागुणाधिकायदत्तननियर्तनीयं न,  / 4९ 
महानद्याराज्ञावायसितमर्षितामूषिसतसयैवतता = „~ » १२. 
पमस्ततेतरोषनेननदौम चरिभिताभूःपर््वामिनएव १९० १ 
गृहौधानादिप्वपिसमीपवासिपास्यादिभिःसीमानेर्णेया › <^ 
गृहादिकनिवेक्षकारादारम्येयनयथायुक्त्पैवतस्य- 

स्थापनीयं + 2335 ^ » श 

गवाक्षनटनिगैममार्गादीनाप्वनिदिष्टानां वैपरीत्य 
नकोष्दै ४ ५ ^ # प 

गृहमूषवंधवाप्तुमवाक्नादनिर्पीडयनूदंडनीयः ~ 9 र 
गबाक्षादयोनिवेशपमयादपरतोनकार््याःपरगदसमुलो । 

गवास्लोनटनि्गममार्मश्नकार्ययैः .. ^ #» २९ 
मू्षुरीपोत्सर्मस्यानादिकंपररज्यादरालिद्यमव्ये- 

नकाय .... = ~ ~~ १९५९ < 

येनयथानरःपृशवश्रयांलायांतितःतंप्तरर्णकदापिननि- 

तष्य ०००७ ३ द ~ + १७ 

विष्ठाजदनिर्मममागदिभीरानमारगोनिनिरोध्यः „~“ ” २९ 
गुरनृपादी्मार्गसेधकोदंडनीयः ८ "९९.४६ 
रानमार्गेषेकरादिनिशेपश्घ्रदृारोपणादिकेपुरीपत्स- 

गादिकेचकामाद्परुन्टर्वाणस्यमापतोदंडः ~^ ›, 
रानमामऽपङदनतिदायितामे्यमनापदिनिकषिष्ी 

कापीपणौदंस्यःतचामिध्यतिनदोधनीयंअपद्बा- 
दश्दडादयतुतयादुबौणानिपिष्यानतुदेच्चनचतेर- 
भेध्यैश्ोपनीयं > ` क 

मार्गोद्यानोदक्तमपिष्वसियप्तकरारीनामप्तरदतिर- 
वितयगिषणरातदद-शोषनेचकार्मय..- ~~ # 

२ 

२५ 



६९ विवादार्भवसेतोः- 
विया रम्. पिः 

तडागोदयानतीर्यानाममेष्येनदूषणस्यालयेताम्यासीसार्डप- 
णशतद्वयंदैडनीय.शोषयचतदमष्य „~ -.~ १९९ ९ 

तरादिततीमासंधिजातानांरसादीनांफलपप्पादिकमुभ- 
योश्षित्रादिस्वामिनो ^ ~ ~^ + ५ 

्कतेत्रनातानारक्षाणांशासाअन्यक्षतरोस्यिताश्चेयस्य 
पत्रप्थितास्तस्यैवताः भ 

पृरहारामतरडागसेत्राणि्वामिनोमयोत्पादनेनहरनूपंच- 
शतानिस्वस्वामिकेत्वम्रमेणदरनूशषतद्ययंद॑डनीयः + १६ 

ध्यवत्यापितीमातिक्रमणदातद्ययेदेडः -~~ ~ „ ११ 
पीमारृतलादिभद्कस्यवदात्सीमामूद्राहिणश्चमध्यमसा- 

हसं द ( न ५ + १९ 

सेत्रहारिणउत्तमप्ताहस „^ ~~ «~ + २१ 
शस्यनिवीहकोदकहारिणोऽष्टाधिक्तंदंडः “~ ^ २३ 

८ 

अयरुष्टारुटे ४ ५ „ १९४ ७ 
एकव्ेमरुमेत्रमदलिखवपेत्रयेणातिरखवर्षपंचके- 

नारण्यं -..~ १ ¢ 

्षतरगृदीत्ाकर्थणादिकमकुर्बनूअरण्यमाध्यमिकरशस्य- 
स्यदश्र्मभागेषिेऽटममर्दखिरेपषठंदाप्यः „.. ,, १३ 

कर्षणाप्तमर्पप्यपरतस्यत्यक्तदेदस्यवदिमनिभारितः- 
सिरीमतरृ्र्नूतत्फलभ॑नीतरुप्यमणदप्ेत- 
त्स्वामीचेदागच्छेत्तदान्ययादिदलाप्तरभेत „~.“ १९५ ३ 

म्ययादिदानासमर्धशचत्स्वामीसपतवरपपरयतदास्याटम- 
मामैलोता्मेतुवपतिन्रंसमेतातिरुच्छरकर्पणीये 
त्व्टाब्दपर्यनम्टमभामंततः सत्रं ~... =; :# 4१ 

स्वाम्यननुमद्यापरतेत्रेमीनवार्पीफटनठमेत ~ १९६ ३ 
किंटेतरमूम्यामिनः पदभागः कर. .... ध ५ 

स्वसमत्यास्वामिनाकर्वणायदरतसेघ्रकर्पकयोदविना 
नादात न ८ = ॐ ६ 



विषयानुक्रमणिका. ४५ 
विषया पृष्ठम्. प्रहिः 

' भातादाघतगीनमरूरकिश्रलामिनोनमीनिनः+~ „~ १९६ ८ 
अनीर्बीनतयावि क्रीणानप्यारुवाजत्कषकस्यमे 

लनेनपसेत्रफल्प्रहणा्थप्ीमामेदकत्यचवधो 
कैदः- „~^ [अ 1. 

अयश्स्यरप्ना | सः ~ # १६ 
ग्रामवाप्तिजनेच्छयामुम्यलपत्वमहचादृप्तरेणरानाज्ञ 

यावागोमचारणामूमागः कार्यः... ~ „+ १५ 
हस्तशतचतुषटवपरामेत्रयोरंतरकार्यमहतोमामप्यह- 

्श्ताठकंनमरस्यरदातपौडाक॑सेवरेारं 
कार्यम् ^ = ६ 

भरामदि्स्तचतुषटपादितेतरतपरणादत्तदम्येतेषु 
श्यपुद्मर्ितेपुरा्षेणानाप्राधः-.. „^ १९५ ९ 

यैत्ती्रामादिषरीणाहानांपमपियतसेत्नमनादृततस्यास- 
काटगवादिमस्षेपाद्दीपोनाप्ति,महुकादभक्षणे 
तत्रापदीषः „~ ~~ ~ = ^ 9 १७ 

त्रामतरा्यिरिकमेत्रस्यशस्यमकषिणा्पादः 
पणोददः „^ 0 १९८ १ 

ात्रौश्यषुपशुमापतौदियंचाएयतः पंचरामतामापादि 
बाचारयतचयोमुहूीचारयवरकोव गरामम 
पस्यसेघ्रादावदंडः ^^“  # ई 

पृरसतरेसत्रौमहिषीश्रारयतोदौएनतमापौवत्सानना- 
नुमेपाश्रामौपसतत्रेचारयतएको रानतमापेवैडः » १९ 

भतिशिनपरेतेगीचारयतः पंरानतमाषार्चा- 
र्यतः पटूमहिपीश्रारयतेददमिपमर्नववार्यतो 
ददिः ~~ ~~ ५ ध्य 

पृरकीयशस्यमक्षगेन्वाध्ेद्पषिद्धयगोर्दगेऽम- 
पतचाकष्यरिताेनेगल्युपितश्िदषवल- 
तुमः परेयलाम्यसम्षदचापयतश्ोरव- 



४१ विवादार्णवसेतो- 
विषयाः- पम्. पद्धिः 

(च ४ ~ ~~ १९९ ३ 
पशुचारणेनपुनः रगेहायोग्यतासंपादनेपशूनांपाठना- 

निचुक्तस्ताडनादिनास्वामीयावतानिगर्ैततावता 
दडनीयः -... क 04 

विनष्टशस्यमूल्यमपिपशुस्वामीसेत्रस्वामिनेदाप्यः ... +, ९३ 
गोभिर्मसितेषान्यंपान्यसतमवायाचमानायषेत्रिणेयञु- 

स्वामीदाप्य ५४5 ॐ < - ~ ११ 
मोभिर्भ्ितंयाचमानस्यपापे द „ + २३ 
पाटकाधिष्ठानकदेशञस्यादिनाङेषालकस्यदेडोऽन्य- 

यास्वामिनः.... ह ४ २०० ५ 
अजथादंब्वाः ~~ ~ त. 
राजपुरुषनिगृदीतप्तपदष्टवव्याघ्ग्याध्याद्युपहतस्य 

पराठकस्यस्वामिनश्चनदंड ४५४ 5 = 
मीनपेक्तायोोयेबदपोत्सगादावुत्ृष्टाः पदावोया 

चानिर्गतदशाहानवमूतिकतुर्येचस्वयूथपासमि- 
ष्टाः कुतश्रिदागतायेचार्रनिहितपाटकाः सेना- 
ददौनादपद्ुताः पलायिताः पडवक्तर्भतितेशस्ये 
नापराधः ...~ अ 9 

रानकीयैरैर्मैश्चमक्षितेशस्यादौ न ईड ~~ २०११० 
अत्येताप्मर्थपशरुभिभीदितिदास्यादौ न दैडः ~~ „+ ९१ 
अत्यंतघावनश्ीटयाद्पस्यत्याचगवाभसितेशस्यादी 

नर्देडः ~~ ~~ ० 9 4२ 
उत्सवेश्राद्धकाटेवगोभिर्मतितेरस्यादौनवंडः ~ 9 १६ 
अरानङगीयाश्वेनमितेदास्यादौतत्सामिनोदशरा- 

जतमापादंड कि व | 
शद्रपश्युभिरवज्ञोमूताश्वप्दीमश्चमक्षितेद्यस्यादोनदंडः » १९ 

उत्तममन्यमाथमपूनतपाताडकस्यषश्वनुसोरणक- 
छप्पोदरः „~. [ ग २०२ ६ 



विपयानुकमणिका. ४२ 
विषयाः म, प्धिः 

गृहसेत्रारामादिमनिष्टानपशूनतिडनेनापराषः „. २०२ ६ 
अथवाकपासुप्ये ध ग 
देशजनातिङ्खादयासेपकंवचोवाक्पारप्य » १८ 
निष्ठुराश्चितीन्मदेनतरितधंवाकपारव्यंतत्रोत्तरमौः 

रवादत्रो्तरगुरुंडः „~“ = «^ „^^ १०्द् ४ 
गोप्यमरतिपोनिषुरगोप्वां गक करणेनपिरस्क- 

रणमीटेमहयपातकादिभिरातेपत्तीव्रं ... + ११ 
दिविषंवाक्पारष्यम् “~ ^^ + १९ 
मथममध्यमोच्तमरेदेनापिवाक्षारप्यंतरिविध॑तत्रासत्यं 

पापामिधानेमथममसलमनुपातकाभिधानंदितीयम- 
सलयमहापातकाभिधानमुततमेततरदंडोपितयैवननिविषः ,+ २० 

नह्मदत्याप्रापानादीनिमहापातकानि .... "^ २०४ १४ 
मिथ्यास्वनात्तुत्कपौमिधानादीन्यनुपातकानि .. २०९ ९, 
मोवधादीन्युपपातकानि २०६ < 
दंडादिनाजाह्मणपीडनादीनिनातिप्रशनकराणि .... २०८ १९ 
गजाश्वलरमारणादौनिरषैकर्रीकरणानि ~ »+ १८ 
निदितेम्योधनादानादीनिभपात्रीकरणानि „+ २३ 
कौदपक्षिवधादीनिमद्यवहानि क ~ २०९ ५९ 
अनुकमायश्चित्तविरोपकंपापनकीर्णं ... म ९४ 
आओिप्यस्यनात्यादिनाप्मानन्यूनोत्तमानामिषका- 

णांयथोक्ततमिगुणतदडिकावाक्पारुप्येदंडाः „.. » १६ 
परमाय्यक्षिषकस्यापियथोक्तदिगुणोदंः =, 1२२ 
वाकपारुप्यंकुत्वस्वापरा्ध्षमयतोऽदव॑डः ~~ २९० ६ 
अंग्रियदानिकृष्टादिरोगाणातत्यात्याभिषनिनव्या- 

जत्तुद्यावषषिपकस्याषिप्यसमस्याद्धोनत्रयोददाप- 
णादंडः ~ 1 9 रद 

भभिन्यमिगमादिनानरोदयकस्यपंवार्ष्शापिपणादंडः --. , २२ 
प्पिनोपपातकमह्यपातकाम्यामनुपातकेनचालेपकाः- 



४३ विवादार्णवसेतोः- 
विषयाः- वृषभ. ष्कः 

भयममध्यमोत्तममाररैदस्या; ~.“ „~ २११९ २ 
मध्यमेनवाक्पारुप्येणाप्तातुपातकामिधानात्मकेननि- 

माक्रोश्कः क्षात्रेयः रतेन रैश्यः सारदश्तेनश्- 
दवोनिहाच्छेदादिना दण्ड्य. ~~ ग > ११९ 

त्नियवेश्यशृद्रानाकषिपनूषिमः पेचारत्फचर्विदाति- 
दवाद्दरापणानू्देश्य; ~. ४.4६ 

अथमवाक्पारूप्येणाप्तयपापामियानात्मकेनाकिभमा- 
क्िपनूषातरेयः पेचाशत्पणादूपैश्यमासिपुपच- 
विंशतिपणानूशृद्रमाकषिषनूदयादशपणानु्द्डनीयः + २१ 

सत्रियसिपकोवैश्यः शतंपणान्वैश्यमालिषनुसतरेयः 
पंचासत्पणान् शदरमाकषिपनूरविशतिपणानूरदज्यः # २३ 

विमाणांधम्मोपिदे्टाजकषिपकोवेदपुदाहरश्वगू्रोजिदा- 
च्छेदेनदंडनीयः ^ नि „ २१२ ४ 

विप्रसात्रिययोर्बिदृशद्रयोश्चपरस्परंपतनीयाक्रोरोमथ- 
ममध्यमप्रादमावुत्तमाधमये्दण्डौ 8. -9 

बातनियाद्यमिदंसनेनद्विनातिमा्तिपनृयादरः संकरना- 
तिश्रनिदाच्छेदेनदंडनीयः सिः न 9 44 

मतिद्रोहिणनामनाद्यु्ारणादिनाद्धिजातिमाकषिपतः 

शद्रादर्मुखेदशांगुखायोमयज्वठत्कीटकनिसेषो 
दडः # १३ 

द्विनातिषिपयकेवाक्पारुप्यदखपारुप्येच शूदरप्यतत्तदं 
मच्छेदोदंडः ॐ ध = # २१ 

मातितपश्र्य्याशरुतादिकंमृषोक्तयाऽन्यस्यापदपतो 
दिद्यतदडः- ~~ ~ २१३ २ 

रनयाश्मकयोराकोदाकस्यनिहच्छेदः सर्लरर- 
णंवाददः „^+ न्न ० १ 

पर्तोऽनिष्टवकामचभेत्ताचनिदाच्छेदेननिषीशतिनचर्दर 
मोषः ~न न ० = र १३ 



विपयातुकमणिका ४९ 
विषयाः- पृ्म शष्कः 

शाज्ञोविमत्यनसदेषातित्यायमिषनेययोक्तोऽसलेतु 
दिगणोर्दैड (0 ६ „~“ २१३ १८ 

ष्रतितादिंसर्गपरिहारार्थ पातिवादुद्धावनमयारृत- 
मितिवदतोनापराधः ४ „^“ » २२ 

मेदत्रयमधीतवतः मनापाठकस्यदेवस्यचाकषेपेत्तम- 
भा्हमोमाह्मणादिनातिस्मुदायलिषेमप्यमसाहु- 
सोग्रामदेशयोर्पिभयमसाहसोदंड २१४ ३ 

माठपितृनायाघ्राठरपुत्रगुरूनासिषदुरोः पंथानेरुषा- 
"मेश्चशतंदंदनीयः = # ७ 

शस्रादिकिपनूपचाशितुपणानृर्दब्यः „~ “~ +» ११ 
भुक्दंडेपरापेविचाय्यदं शोऽवधारणीयः ३ 
अथरंडपरुष्ये 9 
दस्तपाषाणायुधारिभिः परहरर्णदंडषारप्यं च +)" १ 
शरदुमध्योत्तममेदेनत्निविषदेडपारुप्येतत्रमथमेशसरा- 

युद्यमनंद्धितीर्यड्रादिषातनटृतीयंसतनिष्पादनं २१५ ५ 
नल्यादिनाप्तमेषुमस्मादिकरादिकपुयच्नदाजतंमा- 

्यपरभारयामुद्धिगुणमुत्तमेपुत्रिुणंदब्य = + १५ 
समेपुमस्मपंकरन.स्शनेददापणाउच्छि्ायमेष्यस्य- 

शनिपाष्णिनि्टचुतस्परनिचर्विशतिपणाः परभार्या 
सूतमपुचदिय॒णोदंडमोहमदादिनिमिक्केवुनदंडः » १७ 

छरवमूत्रपुसपादिभिरषःकायेसपदनिचतूर्ुणः भगु- 
क्रातूमध्यकायेषद्गृणः शिरस्यष्टगुण २१६ ५ 

भमेपुरस्तीयमनेदाददापणादस्तपातनेदिगुणोर्दडः ~~ » १* 
प्रमनात्योः प्रस्परंशिद्यथुद्मनेउभयोः मथमप्ताह- 

संष्टतरदत्तीदमनेदण्यः एदोदापतेषिश- 
. तिपणादडः.... ~ ध ~ + १६ 

.-इतपणादहुः" = क, ~ `, ~ ५" १२ 
काोदयमनेमयमतादूत्तममयधमत्यश्चत्रो यमने. 



४५ , -विवादार्णवसेतोः- 
विषयाः- ् पप्र, प्क 

्मजात्योः परस्परंदास्रोद्यमनेषचदातपणार्दडः ~ २१६ १९ 
उत्तमेनाघरमंभतिर्दगय॒द्यमनेषट्पंचाशत्पणार्दडः ~... २१७ ७ 
बाहा्णनतिशुद्रस्यकोपादपस्तपादाचु्मनेनापराभेतेत्त- 

दड्च्छेदोदंड ५ ५ 4 ^ 
प्मस्यस्तपादकेदायसतान्यतमाकर्षणेदरापणावसराे- 

एनाक्णो तरपादारोपणेशतंपणादं दः ^ २९८ ^ 
शख्रादिनाकतरुतेसतगौर वागौरवाम्यांैडः कटपनीयः 5 १८ 
इष्टकादिभिप्ताडनेसतानुपतत्टोरानतमापीरोणि- 

„ तैद्िदेष्युणो्डः ~~ ~ ~ ॐ ९१ 
विनार्तदर्शानरसरेणदु सोत्पादने्रात्षणारक्तोः 

देदनेतुचुःप्टिपणादंडः न = न 9 1५ 
नहुतरलम्भेदुनेतथाविधरकतेदरिदेचडातंपणामां भेदने 
~ निप्कपरट्कंदडोऽस्थिभेदकस्तुनिवीस्यः =, ॐ १८ 
त्वं्भदेमथमप्राहसंमांसभेदेमध्यमसाहसमस्थिभेदेउ- 

` ~ त्षमादपतपरयेवधोदडः दुःखगीरवामौरवाम्यांविक- 
सपाः समायाः इ ५ =. 9. 

दतनासाकरकर्ण॑पादमेदेमध्यमपराहसंपातनेदिगणः ~ २१९ २ 

भरू्दमायस्यव्रणस्य-नगैवोकरगेताडनेनमृतवन्निश्च्ट- 
ताप्तपादनेचपंचश्ततपणादंडः ~" ^ 5 ०९ 

नेत्रकेधरासपिय्मगेपत्तमसादसमुभयनेन्रभेदनेयावजीव- 
„ नषरनेदेदः “~ | व| + + १३ 
अरेपपीडाफरनेत्रद्मयकेदनेरात्तेमरणायनिष्ाभिधाने 

. विप्ररिदिनशद्रस्यनीवनेचाएशतेद॑डः ५ - #.०.१५ 
मनुप्याणापशुनःवादुःसोत्पादमामस्नंपायम्रदरतोदुः- ~ 

~ सगीरवामौरवाम्यांदंदाः कद्पनीयाः इुःखानमि- ८ - - 
; सवानेतुपमाद्छतेरणादीवामदारेनापराथः ~~. २२०. १ 

सापरापमपेराननंनदूरतोविनेतरस्यशृद्ाद्ेपणेना- ** ॥ 
मरयवेदटः. 4 स > 



विषयानुक्रमणिका,“ ४६ 
तिधयाः- “ -* पृखम्, पद्भिः 

दिजातिषीडकरशद्रस्यतततदगच्छेदौदंडः „~ २२० १७ 
हिजतेः सास्येनवदतोगच्छत. शचय्यापनोपवेरिनश्च 

शृ्रप्यदंडेनतादनदंड.. ~~ ~ + २. 
भगभेदनादिकारीभिकित्पाव्ययंदाप्यः कट्हेययेन 

हीयते्तदाप्यः श 2; “२२१ ३ 

एवंपीटयता्दूनामयेकंदियुणोदंडः करहेऽपहार- * 
कस्याप्हतद्धियुणोदडः.... = # ७ 

मार्या पत्रदास्दास्रीशिप्यकनिटसोदराः ठेतापराधा 
रञ्वापाप्तरवशेनचमर्मापिरिक्तस्यहेवाडनीयाअ- 
न्यायात्म्हरेस्त॒चीरवदेन्यः = ..“ „+ १२ 

रिष्यापराधेउपाेनमतिभयोत्पादनमुपवासने श्री- 
तप्तमयेनठ्तेवनेचदण्डेगुरुणाकायः ~ 9 ९१ 

देपेणपरकीयनिग्रहार्थवणादिकरणसभवादंडपारु- 
प्यिदकोदेतादिमि पुप्रीक्षणीयः २२२ ५ 

हेत्वादिभिः परीक्षणारमवेप्राक्षिणप्तदसंमवेदिव्यंमानं » ११. 
आक्रोदाकस्यमत्याकोशेतादकस्यमतिताडनेजतितायि- ` 

वधेचनापराधः ध ४ =. ~ श 

वितरादिर्वागपास्प्यादिनानिग्रहङर्वदृशूद्रादिरवि्ाडि- . 
. नास्वयमेवताडनीयेन्तेनातीरल्र्दनयः ~~ „» १६ 

शरंदालादिभिरुत्तमेपुरतेऽपराधेतएवतेषामविदेन 
त्ारनैथापराधदुमुस्तेपाससाम्येतजातमेवदं 
कुर्य्यात् ~ न न ~ # द्द् 

ष्टेच्छधूतदापरादीनाताडनैदंडः = ~~ २२३ ९१ 

अनाश्वोषरूवातीएककरपाद व्छेदेनद॑ब्यः „ ~ २२४ १ 

श्वयृगारामिमांसविकरयीगरान्यपकरषाततीचकापापर्ण- र 

शतदजयोदतपयुमूल्यंचतत्स्वामिनिदाप्यः ~ १ 

सशूलाुवोपषातीयुल्यवनुपशवातीयपवाशत्कापौ ~. =. 

पणानूदंद्ः यादोमल्स्यषातीददाकापीपगावकौ- 



४५ विवादार्णवसेतोः- 
त्रिषयाः~ ~ पृष्म ष्् 

रषातीकार्पप्णदन्यः.. 2 २२४ ६ 
कूटस्वणेव्यवहारीश्व शृगाटादिमांतिक्रयात्यंताम्या- 

सोचनापिकोषटकरच्छेदनेनोत्तममाहसेनचदेडनीयः # ९ 
अटतापरुष्टमृगपक्षिषातीपणव्र्यततउत्ट प्रगष- 

सिषातीदशपणानूततउत्छृ्मूगपक्षिषात्रीदया- 

युशपणानूरदैडनीयः 4: क; 4४ 

शेणकयुक्तांगादेवायपसृ्टपडो बीजसेकारंदयैचवाह- = ̀, 
यनुप्रथमपराहसंघहुत्तमपाददज्यः ~.“ 9. 

पृशुनाप्रारर् च्छेदयुगकाश्भेगायात्मकवेगुण्येप्ततिर- 
चादिनापीस्तिपिमतुष्येवाहकदिनीपराधएवमपस- 
रे्युक्तेपिसमीपमाग्यानिनपोसितिवाहकदिर्नप 
गाधः ^ 

अनमिजञश्चत्सारस्यादि्तज्तानिनान्धचाटनादिवैगुभ्यम- 
युारिसायासवामीषतद्यदेनयः „` ~ » १५ 

भभिरागनत्सारय्यादिस्तदातदोपापीनर्दिसायास्नामि- 
नौनापराध; पएव्षतदयं्द्यः ~~~. 

पानिममतुष्यवेेषौरदेडः गोगनाश्वादिमहाभाणिवधेद २२१ 
श्यस्नाजाप्यावाऽरपपरिमाणानांपञूनादिसेनरातद्य 

६१ 

रद 

दडः ध ५० # ११९ 

युभगृगपतिरुरुशुकमभृतिसायायानरतायांचाः ११ 
हतपणाः दंडः „^ = १ 

गर्द्भाजानिकानांतपावधेपेचरानतमापाः शवशृकरवः 
भेपएफोरानतमाषोदैड ४ ४.६ 

^ हैताहतमाणिसमःपाणीवन्यूस्यंवास्वामिनेदाप्यः "~" इ 
अधस्तये ^ २९७ 

अरुषपुरुपासमकषमपौपहरणेत्तेयं ~~ "~. ” १९ 
1 = = % 

ध न कल भ र 



विषयातुकमगिका. ४८ 
विपयाः- पष्म. पड 

कूतुटादिद्ाराऽकहारिभोवणिनोरोमंभकोप्यर्थहा- 
रिणोभिपनः शूटदेवोनार्थहारिणएवमादयः म~ 
कशतष्कणः न ~~ ^^ २९२७ १० 

भच्छन्नहारका. संथितौरपथवीरादयोऽमकाशतस्वराः ९२८ १९, 
त्कराणांदापानलेकेमकादायित्वापहतदरन्यनुपररे 

णदडोराज्ञाकारय्यः ^“ „~ २२९ ९ 
भरिदधवीरोमलनेनप्तभिखनित्रादिचोरितद्रव्यादिरसिगि 

नवाचौरमवधार्याहतदरन्य्वामिनेमदाप्ययथाशा- 
घरदंड कार्य्य 4 "02 

सौरनिप्रहेणराजञोयशोराषटददिः “~+ ~~ #” ११ 

भयकयतस्करदंडः “^ स , जः प द 

कपदवुखादिनापरद्रन्यत्या्मांशापहारीपणदातदर्यदं 
व्यः नवमाशहारीत्व्टमांशन्पूनरतदयसप्तमांश- 
हारीतुषा्मारशंशतढर्यदाप्यषवंक्रमेणस्हापटडयो- 

वैडन्हाप्तदीकरपनीये (त २६० ४ 

कूटतुलादिनानहुभाव्यवहारीमुडनेनतच्छीरप्तकर्ण 

दिच्छेदतनर्व्यः | 
भद्पमूल्यद्रन॑वत्वाकुतम्िद्रहुमूल्यमन्यदहुमूल्यवत्वाङ्ः 

“ पश्चितूवदपमन्यदाददानोविपमव्यवहारौभपराष- 

गौरवागौरवाम्यापूसाहतेमध्यमसादर्दवादंखयः =» १८ 

समी्बीजतयादिक्रीणानोषलादन्योप्नीगमपहरनुलो 
कदास्रादिकमातिकरम्यन्यवहरे्रकणोदिच्छेदेने- 
नद्य .*.« „= २२१ १ 

सोपितदोपस्यापद्रदमिश्चितस्यसैस्कारेणपुनमेवीरुत 
स्यचार्वक्रताहियुणकरतारिदाप्योवेकंतिप्तमचदन्यः » ७ 

ब्श्यत्यपरिमाणमतथ्यंवदनूक्रयादौकतैन्येजपण्यंपरि- 
हरूसक्रंकयंबाकुर्नूपण्यादयुणंदंनय = ~ » १४ 

आपणपरदारेणाेकयायम्यतेप्वलापहारोदंडः „+ % १८ 



४९ ` विवादा्णवसेतोः- 
चिपयाः- प्म, पष्ट 

चुलरानराघ्तनचिदसुद्रापरिमाणानांनिरमातातेनन्यव- 
ह्तीचपणसरखंदंस्यः .-.. ५ „ २३९१ २१ 

मद्रापरीसकोमंदामुद्राभद्रामद्रावार्म॑दावाणः सहसप- 
णानूरदज्यः „.. = ० „~. २३२ ४ 

उत्तमेषुकूटचिकित्सांकुर्वाणउत्तमसाहसंमघ्यमेषुउत्त- 
मप्ताहसंतिर्यशुमथमक्षाहरर्दैख्वः ... +: १ 

अनिच्छंतंकार््याकारथज्ञानहीरनन्यसनेसंयोगात्तदीयार्थह- 
रविश्याकितवरिर्पनःवंचकात्तेअन्यायवादिनः प~ 
भ्याश्चनिवस्या उत्कोचजीविनस्तुसर्वप्वमपहत्यानि- 
वास्याः ^. = ~ + ११ 

ज्योतिर््ञानिुत्पातमावदित्वाश्रावयंतोदंडनीयाः ~~ + २० 
रजकोनिर्मलीकरणायस्विि ्षषितेपरकीयवसर्नपरिद- 

धानद्ीचुपणामविक्रीणानोभारकं॑घकयाचितकं 
वाकु्वणश्चदश्षपणान्दस्ः ५ व । 

भिथ्यामुव्णविक्रयीद्रिणाविमांप्ततेनश्वादिमांप्तविक्र- 
यौचपणत्तदलदेडमादायनासाद॑तकरदयून्यः कायैः २९२ ३ 

अन्यायात्येताम्यासीमुवणेशिस्पीसरवाग च्छेदेनदं न्य % १० 
शचम्भणोदादीनाहुमूल्यव्तपताट प्य्ंपायविकरयक- 

तामख्तमूल्यादपिररयलभतततोऽणदैज्यः “~ ‰ श 

शूट्यातरसंप्पूणत्वेनछुतनिम॑वस्तुचतात्विकत्येनमका- 
श्यधनविक्रयवा र्वाणस्यपणन्यूनमू्येवस्तुनिपंा- 
इतुपणाः पणमूस्येद्तंपणाएवमयिकमूर्यदुशतगु- 
गितोद॑डः कार्य्यः = ~ २३४ ३ 

अर्पमूरयस्यवष्तुनः सरकारिणनटमूरयतांप्िपादयंतो 
मानकादिवंचफाअर्यानुप्रेणदंदनीया ~~ » १५ 

सुवर्णमुक्तामयाटादिकं तिम संपायबरिकरीणानः करते 
मू्येदाप्योदिर्णंनदस्य ^ , 

डस्वरणेध्मायमानेनश्षयोरानतेषट्शतेषरदयज्ञय- ४ 



विषयानुक्रमणिका. ५५ 
विषयाः ॥ पृष्ठम, प्क 

स्तावतित्रपृणिपरीपेचपरान्यष्टतात्रप॑चपसनि 
सौदैदकपलानिक्षीयतत्रतवराधिकक्षयंवदंतोवच- 
कादंडनीया ९ ३४ २१ 

क्तपटामितैरर्भः कार्पापितैर्वातः स्पूरषिरमितंवा- 
सोददापलाधिकंमध्यैः पैचपलाधिकंपूमः पठत्र- 
याधिकभवाति भ शन २३९ ७ 

अथापकाश्तत्करदंडः „~ ~ + १२ 
संर्बिरुत्वाधनापहारकाअपढतस्वामिनेदाप्यादस्तीच्छि- 

्वाञयूउनिरेश्याश्चाम्यापे.+ „^+ > 

पांचौराणागलेब्वादसतावलबनंदंदः „... २३९ २, 

स्वदेरावासिनीप्वदेशेचरेतत्तेयानापर्वस्वमपहत्यशूे- 
निवेशनंदंडोनतुपरराटरेरुतचीर्याणां 9 4 

पत्कुरनातानपुरुपाणांनारीमाुर्यरत्नानां चहतारोवधेन 
दडनीयाः ^ #„ १९ 

परुपहतपोरणेन्वे्टयित्वादाघ्योनारीतीतुवीरणेनवेः 
एयित्वाटोहद्रायनेस्यापाधेत्वादाद्यः .... ~ # ११ 

मध्यमनरहताहष्तपादीच्छिखाचतुप्पयेस्थाप्यः ~~ + २० 
अधमनरहल्तमप्रादपतोदडः > ~ +) २२ 
अधमनारीहव" सर््वहरणंनादराकन्याहत्षोवंडः ^ १ २१ 
विपनस्वामिकानांमवामपहतीवाहनाथनासमिदकोषि- 

डाठनङ्ुखेतरभुपरपरुहरताप्तयोऽदपादः कार्यः ~ २३७ ४ 
युद्धाद्यवमररेगमाश्वादीनांशद्ाणारोगा्यवसतरेचोपधा- ` 

दीनांहरगेकाल्मयोजनातुप्तारिणंडः करपनीय" + ६ 
 उत्तममण्यमपुदरपरुदरणेउत्तममध्यममथमततादतता 

ददः १ त [1 १०७ = ॐ शष 

पिशिष्टाश्वहर्वाहस्तपादकदीश्छत्वावध्य = 9 39 
बृद्धापरापिपुरुपवानिदंमरहारकाणांनदत्कारेणत- 

तािशृखारषणेदडः =, = न्द 9» २०, 



५५१ “ विवादार्णदसेते- 
विषया पृशचम्. पडि 

भरान्यायुषदेवागारदि्ागनाशवरपमृणां चापि 
नवद २६७ २६ 

गोसपटरस्यापमयीर्गनाश्वयोश्रहारकएककरपादः कार्यः २३८ ३ 
अनादयपहारीपएककरः कार्य 4 3 
प्रशुहूर्ुरपादच्छेदः फडायुवेनकार्य्यः + = ~^ 
द्रोणदातद्रयाभिकवान्यहर्वावध्यस्तदरपपारिमाणषा- 

न्यहतीस्वामिनिदरंदाप्यदकादरयुणंदंज्य; ~“ + ९ ` 
शास्यभागमंगारुलेत्रकषैकः स्वदोपेणशस्येनाशय- 

सूस्वभागादशगुणंमूयदोपेणनाशयन्स्वमागातपं- 

चगुणंद्यः स्वामिमा्ेचस्वामिनिदाप्यः " १९ ७ 
निष्युलकीरतप्तरस्यस्वल्पषान्यानांदाकमूटफलानां 

चहतासै्ैयशूल्यःशतंपणान् संवेधीपेचाशत्प- 
णानूबड्यः ^ #+ 

भपरिटतकलिकानांङुसेभादिचूरणीनां ाप्तकसधान्या- 
नागुद्मरतङ्ाणांसपुलाकलठस्यधान्यानोचेक- 

वस्यः ~^ + २१ 
कपूरादीना्री्यादीना पूरौ ादीनांहर्तादशगुणंदंडचः २४० ७ 

कपूदीनाीद्यादीनांशताधिकापहधोदैडः २४१ २ 
शतापिकपुवर्णोनांतन्मूल्यानांरनतानांवाससां गाही 

पोददेोद्तेवासोस्वामिनिदाप्य 

॥,। + 

॥1 १1 

शनन्यूनपयाददधिकसव्णानान्मूल्याना रनतानानापत 
सगारतहततच्छदीदंशेहतंबापोखामिनिदाप्यः =, भ 

पषाशन्ून्वर्णानतनमल्यानोरनतानावसमह - 
तीघ्ते्वामिनिदाप्यण्कादशगुणदैस्चः स. 08 4 

शृवाशदूनधव्णतादरामूल्यरजताप्हासनिर्भनः § : एज्य- 

स्तादनेनरीनगुणः कणैच्छेदेनशडयः शं १ 
~` ५ ~ + = ॐ ९५ 

[१ स स "~ + ११५ 



विषयानुक्रमणिका. ` ५३. 
व्िषयाः पृष्ठम्, पडि 

कृषिप्तमयेटाुपकरणमप्टरष्टाधिकषणसा्तदज्यौ 
कतचदाप्यः न स ~ २४१ १४ 

भर्पधान्यक्षीरतदिकाराणाद्पादिगुणेदेखोध्वेचला- 
मिनिदाप्यः... "2 3, 

सलादिपुष्पमूरफादीनाहिती्षपचक्म्णररूप्यंवं खः... ), १९ 
भट्पका्पीपू्रगोमययुडादिहतादियुणंन्यः „^ + २३ 
चरितेकाष्स्यमृदांडत्यचर्वेत्रपापाणादिमयभांरप्यच 

हतामूल्यात्पेचगुरणंकार्पापणत्रयवादंग्यः „.„ २४२ ९ 
एकचफरापहारीचर्त्वाशिद्पणायुक्षकयपहा््यश्षीय- 

पिकङतिपणारूदं्यः , = „+ „+, ११ 
शीतंस्मातवापिगृहादपहरन्शरतपणानू्दयः = + ११ 
भञ्रकाष्ठभांडदृणादीनामष्तीहतप्मंसलामिनिदाप्यः 

पंचगुरणंषरदज्य' ५७० वि ~+ + १७ 

प्ीरायत्पङरूल्याप्ठरे ... २४३ २. 
रण्युपटेचकूपाद्पहरयूम परंचभिदय्राजतमपिदन्योरज्यु- 

वर्तवू्ेयोन योनये 1 न 1 ५ 

भतुकद्रन्यहतीमूल्यतमंदंन्य धि „ + ११ 
भनुरविरुदधर्दकेषुद्रमध्यमरहत्सुद्यषदेपुमपम- 

मध्यमीत्तमपराहन्तादंडाः.. च > 9: 4३ 

उत्तमबाह्णत्ययोगाणीढतप्तमिषायपहदुरव्राह्मण- 
स्यषहस्तच्छदोदंडः ~“ ~ + १५ 

उस्तमविमस्यवदस्तच्छेदादयः शारीरवैडानकाय 
: सरारोः 

~ हणादिनाचौरस्यस्यापनीयनिर्वाप्योप्तन्वपदे- 
नरखरांकः कायैः न+. „~ ५ 

नकारातेरणमीवनासमोविभीमुणवांशनौसेचतदाप्यः 
मायश्चिततौकायेः ^ „+ ४ 

ुरूपवयदुवगततेयपूमिहरपेपुविभेतरस्यवपोः तेयमभूमिहरणेपुविभरेतरस्पवपोशमविम्- 



५३ विवादार्णवसेतोः- 
विषयाः- पृखम्. पह्ि 

स्येव्रोत्पाटनं्द॑डः ... 4 „ २४४ ११ 
सरवैनौराहतंदाप्या्ततोययाश्ाचदंडनीयाः १» ४ 
मध्यविर्यविभंचीरंसविदररुत्वादेशानिर्वासयेत् ५ १८ 
नतस्वाध्यायरदहितस्यविभस्यभमापितनस्ैस्यटृटयेऽ- 

कने पतपैसहरणेचदंड = # र्द 
'स्ययनादिरदितस्यनिर्धनविपरस्यममापितचीय्यैस्य 

खोहनिगडेबध्वार्िचित् कदन्नभोजयिलादास्येनि- 
योजनेदंडः व = + २३ 

खथचौर न्वेष . २४५ ११ 
सहचोरितद्रव्येणग्रदणाचौ्यनिर्गेयचोरितद्रग्येऽमा- 

सेतुचीय्यमंतरेणाटम्यानांमोगतश्चौयनिर्णेयं .... » ११ 
अप्तननस॑पतगीदिनापव्ययादिनाचैीय्यद्ौकनीयं „^ + ९४ 
शंकितानुनानापिषन्याजतः ष्च्छे्यातव्वनूयुः „~ # १५ 
व्णल्राकारणेदादिभिरपिचौस्येनिनयं . „~ #» १९ 
चौरोयमितिनिदिोल्तदरव्येणोपरलिते्रालः तथा 

हरण्देशादारम्यपादचिदानुसरणेनाधिचौसोधाद्यः २४६९ ९० 
अप्ररिचितद्रावासका नामजातिग्रामादिकमपट- 

पत्तो द्यूतायासक्ता; परकरेयद्रव्यरहादिपृच्छका- 
श्रौरहतद्रव्याकेकयकर्तीरएवमादय शक्याग्रह्याः + ११ 

मत्रग्रामव्रजादौपदांकषाराभविष्टात्तर (व्वाम्या- 

दिनवचीचेनिरभेवः ~~ ~~ + २६ 
फातिपयपदकिपुस्पषटेप्यभिमेष्यस्े्वासन्नतरयामादौ 

निर्णेयः तयाविधम्रामदयारिेभवेऽरिबहुख्या- 
भादीनि्णयश्नौरः ^~ क „^ २४७ ३ 

^, १७ 

-ननान्यापनम्रतिमरहादिनाचीरतोधनार्यकाजपिचीसः 
मपररर््यानुटटाभ्यत्तयात्यत्यानदात्नूचीरचीरयेत- 
मु्यरतपरिः सनिधिसंपादकाश्चचीरकदख्येत् ४ १९ 



५६ . विवादाणवसेतोः- ध 
विषयाः- पृष्टम्. पहि 

रामिनतद्धनमादेयं “~~. = ५ 

मपीमम्यतस्वाम्यागमनेएकशशफस्याश्वदिश्चत्वारः 
पणामहिभोष्रगवादौद्ीपणौच्छागमेषयोरेकैकः 

।॥ 

पणोरानमाम स > ~ २५२ < 

भर्म्येसवाम्यनागमेऽपिरेतुश्चतु्योऽशः श॑राज्ञः ~~ % १२ 
` इरतवपतुममेदमितित्ुकाणोरूपसख्याजात्यादिकैवेदनेनर- 

भेततदमपतमरथोहतपंदंडनीयः #» १९ 
अय साहसं .... „~ ~~ २५३ र 
मनुप्यमारणचोगेपरदासविमृशैनपारुप्याभयभैदेन 

पचविधंसादमे स 9 
अथममध्यमोत्तमभेदेनन्निविधपताद... ~ # डे 
फरमूरादीनांहरादितेत्रोपकरणानांचकगादिमयम- 

सरदपं ९ =; ~~ # १६ 
भ्रपण्वत्रादीनांगहीपरकरणानांटषदुपदादीनांचरभंगा- 

दिमभ्यमप्तादमं .... ग 
विपडच्रादिनामारणेपरदारघर्षणमिादु्तमसराहं १ २५ 
भेतुतेत्रोपकरणपुप्पमूर्टानांनाशकोदारकश्चद्र- 

व्यानुपरेणरताद्ध्वदिरततेदेडय ~ १४ ४ 

पशुवस्रमृहोपकरणादीनानादाकोदारकश्चदिशतेो्व 
द्रन्यमूल्यानुप्ारेणददेरयः ~ # ९१ 

स्गौपुगोरैभरतदेवविभधनकौरेयादीनांदारकोनादाक- 

श्रमूल्यप्तमेधिणंवादंडचीवध्योवापराधानुस्ररेण. # १६ 
चाभ्मिकाणामुपानदादीनांपाषागादिमयभांडानांका्ठ- 

मरष्मयादानोचप्तहसाविनादोमृल्यात्वैचगुणेदेः १५. - ॐ 

्कटिकादिद्रन्याणो्गादिकर्तीरः मथमप्तादरसदईैडचा 
-दाप्याश्रतद्रव्यम् [ ~ ~~ २१५९ भः 
1 # 

त् "~" ४ ~न ~~ »„ ११ 



िपयानुकमरणिका, . ५६ 
विषया- ` पृष्ठम, षष्टिः 

पपुःस्यदेः किधिरीकरेप॑चद्शपणा्रिपिरीकर- 
गिर्विशतिपणच्छैनेपातनेचचत्वारिशदपणारदद ~. २९५ १४ 

प्ृहेवेरकादिपेपोगेद्यापणानूमाणहरसगदिमरेषी 
मध्यमपाद्तदड्चः ~ ~ ^ # २३ 

प्रश्हेजदत्रपीडाकरदरन्यभरेपीपणशतंदइचः ~“ २१९ ४ 
जलोपरिका्ादिरयितमागादिदोदेश्यकगररप्वना- 

" देर्हदयादिषिन्हभूतय्टयदिरदैवमतिमाना मेदकः 
पेथशतपणानूर्दस्योमितनचपू्ैवकुष्यौत् ^~“ ९ 

अपर्यस्याविकरेयस्यचविक्रयोदेवमतिमायारत्छ 
गए शत्समप्पदपछः ~~ ~ + १९, 

आरामस्यमध्यतिधदेवमणिमायाः कूषस्यनरोपरि 
कषठेष्टकादिरयितमार्मस्ोचतमस्यतेतुनिप नयोः 
श्रभनकोऽष्टरतपणान्दंडयोभ्रचपूववतूकुरयाद # २६ 

अपरष्टेयमनिमायाहारकोभेदकोदाहकोदिवषभे. 
दकश्रपूाहरदंखः.. ~~ ~ #» २२ 

महप्तितुभेदकस्यवधे दडः ~ २९७ २ 

त्मगोदकहततियगायीनसागममार्मनिरोधकश्चपू 
साह्वयः ~ ^~ 9» श 

सेव्रगृरहयामखटादीनांदाहकोराजपत्नीगामीचकय- 

यिनादग्धन्य, षिः # १९ 
नगरादिमाकारमेदकः परितापूरकोदारनाशकश्च त्व 

रयाविध्यः 9» १९ 

अनपरापितयानिर्णतिवोवगापियश्चापरापितयापिीरि 
स्यनवियशचसंदिगपापराभकातित्ययरिवाप्र््ः 
संपणन्द्इयः ०३ 4 १ १ 

दुडनेनियुकोदड्ययमत्रदसे (दरद िरुभंद्रवः२९८ १ 
तवृधवडेनशासेगिनरदयः 

, जारमङरः साहामयश्गपोकदेदस्य 



५७ विवादार्णवतेतोः- 
विषयाः धृवम, षिः 

सततमह्गप्तामथ्यादिनामर्मयतित्वनिणेै ~~ २५८ 5 
मातापिगरौगुरुनतादयनूतादके ऽगच्छेयैनरंत्वः ^ +» १५ 
सामान्यतः सदप्तापरद्रग्यापरदितन्मूत्याद्धयुणेरं 

दोऽेतदपषमेतुननुमणः = == ऋ २ 
भभमप्ताह्श्चतान्मुनोमम्यमघ्ादतेपयशातान्यूनरत्त- 

मप्ठालतेवयः सर्वघ्वटरणनिरवापतनमं फन दमच्े- 
दोवापरायतारतम्येनःंडः र ~ २९९ १८ 

अयपराततकान्येपणं स म ९ -4 
अविज्ञातटतत्पुवादयोहननरैरासमीषगाश्र 7एटदछते 

भव्याः केनप्टायंरिमगतरगरनित्याद्वि ^~ ‰+ ५ 
ृधरवुतररेणरैतानिर्भियः ~ = „~ ~ » १२ 
शंरयागृहीतःस्यकलिनहमनममन्यमानेद्ियेनशोभ्यः » १८ 
घातरनिणीयविविभेरुपयिपभेनदव्यत् ~. “~ + २३ 
असापुनिमरहात्ाधीश्रावुप्रहादरात्तः कोौर्तिपमोपिनयः २६१ ५ 
अथ्रीसंग्रटेणम् ~न व .ू # १० 

प्रपममध्यमोत्तमेदेनतरिविषंस्रीमंप्रहणं = 9: १९ 
तत्रातुरगेणदिदाकारादीमापणकषणादिकंमयमं „... » १५ 
गषमास्यादिभेपणरहःसेमापणादिकेमव्यमम्ररणं २९२ १५ 
एकच्रश्षयनकीडादिकमृत्तमतव्रहणं .... „२६३ ३ 

विपरतरस्यमाति्येम्येनोत्तमस्ं्रदेवघोदैद ^ 9 १६ 
उत्तमायानीचेनमप्यमूपग्रंऽगच्छेदोदंड र. 42 
मयममध्यमोत्तमपतमरहेषुमममध्यमोचमपतादपादंग 

अथिकथनस्यत्वधिकोदंडः ए „. २६४ २ 
प्रपल्न्यापू्रुनाटापोररस्यौचितीवादाद पिकमाटाप- 

मा्ङु्ीणः मथमसाहसं्ैव्यः „~ == ~ 8» ९ 
अनासारितोमिमित्तवशादौचित्तीवादादधिकमप्याटप- 

स्नापराधी न ८ ~ 3 श 
अनात्तारितोपिरहस्याल्पत्तपराधौ ^^ ५ % १० 



विषयादुक मणिका. ५८ 
विप्याः- पृयय्. ग्रहः 

निबारितः परपल्न्यामाषमाणः एवगेदश्वः ~~~ २६४ ११ 
छरीनिवारितापरपरूपेणमापमाणाशतददयापुमाकि- 

वारितः परसियाभापमाणः शतदयपणानांदेडयः 
द्ावपिनिवारितोपरस्पससमापमाणोपसेकंमयम- 
साहसैख = ~+ ~ २६९१ ९ 

मर्तकपल्यास्करप्ययेकपुरुपश्चितयातापस्यावारह- 
स्यादपदूरुवर्णतोन्ूवं्यः ~ ~+ » ९ 

अमिपतारस्यभयोजकः स्थानद्श्रपारदारिकवर्दखः ~. , १९ 
नव्दारादितपरहेनपपरह्दमेतिगूदमापणेततनुवर्णतो 

नयूनोर्दडः ^^“ = = च <. र् 

स्वयमागदपत्रादय्याः संग्रणेनापराधः „~“ २६६ € 
अन्ञानतोऽररूतः परस्याः परकेन्यायाश्वसमी- 

पमुपप्पतभत्वनीयोदु्ाशयेनोपपर््चातुप्ता- 
रेणरदस्यः „. नम 4: 48 

अथाभिममदंडः ~ „ 9 १० 

यखेनानिच्छतीमनुत्तमामागगच्छतः पर्स्वहरणंखिग- 
वृपणच्छेदोगदभनमामणेचदंडः ~.“ ~ + २१ 

चठेनानिच्छतीमतुततमांपरपतीमभिगच्छतः समै्- 

हरणंभयांकनेुरातिरवासिनंनदंडः -..- „ + २३ 

दृतादिमेषणेनसपल्यापानापरपतीमभिगच्छतउ तत 

मप्ताहोहीनातथागच्छतोमप्यमह्ताृषठउत्मति- 
यागच्छतावधोदंडः “~ [ २६७ २ 

उत्कष्टनातीयाघम्रस्ह्गमेवषोदड ड ^~“ ए, , १९ 

रतितरस्नातीयपतकमपरपल्यभिगेप्रयमसनहसोऽरति- 
तानुोन्यागमनेमण्यमसाहपोरक्षिततुयैनयागम- 
नेउत्तमृप्ाहप्तः मतिसेमगमनेदषोदडः लि 

याः कर्णच्छेदः ~~ ~ ~ » रदे 

मओगमनेदश्यागमनेववभेदेदः ~“ ~ “९६८ १० 



५९ विवादार्भवसेतो- 
वरिपयाः- पम दकः 

मरषितादिनातिचियदू्रोगच्छदुि श्वकर्तनेनपरव- 
स्वहरणेनवर्द नीयोरतितांताटरचियैगच्छनूप्- 
्ठहरणेरवधेनचदसयः .. „~ २६८ १३ 

अरतिताबाहर्णगच्छनुपैश्यः संवत्सरवस्वाससैदं- 
व्व; क्षनरियप्तथाक्वन्पहषंदस्योमूतरेणरिरोभि- 
पेच्यमुडनीयश्च „~ ~ ~ छ १५ 

रषितावाहार्णीगच्छनूवेश्यः क्षतरियश्चशूद्रवदस्वः 
कटाभिनादाल्लोवा „~. ध. ॐ 9४८ 

अरसितांसत्रियागच्छनुषैश्यः प॑नशतव॑स्यः क्षत्रिय 
स्तुपरकन्नियामरक्षितांगच्छन्मूत्रेणशिरोऽभिषे- 
च्यमुदनीयः = ^ ५ 5-२६९-६१ 

विमातृमातृप्वमूमातुलानौपिवृष्वमृपितृव्यातििप्य- 
भाय्यीमभिनीतत्ससीसतुपादुहितानाय्यैमा््यीश- 
रणागतप्तमोत्रारात्तीभवनितारारणागताधात्रीव- 
पीतमप्ताध्वीनामन्यतमांगरच्छैिगच्छेदेनदंस्यः » ७ 

माकृपवपूषिदप्यमृमातुलानीसतुपाचा्यभास्यादहितृ- 
णामन्यतमागच्छतोरखिमिचिलावभोदरत्ताप्ता- 
मपीच्छंतीनांतथा ~~ £ ~~ २७० ९ 

इच्छेतीमागतांगच्छतोऽद्दडः = =<र 9 १९ 
अदुष्टत्यक्तद्रस्यष्ठोवस्या्षमस्यवपिच्छामा्यागच्छ- 

तीनवैडः ~ = $ १४ 

रितांविमोषटादच्छयुप्ररलमिच्छैतीगच्छनूपंचरा- 
तानिर्द्यः ,... ॥ न श्ल ऋ १५ 

यत्रामिगमेवषो ोविदितस्नविमस्यरिरोपुंडनप् ~~ , २१ 
सगुणवैश्योऽयतनिर्ुणक्षनियारितोगच्छन्सनियश्चर- 

सिताश्यागच्छन्मष्यमपादसंदंव्यः ~ ३ 
सनियेवैश्शरू्ागच्छयुपरलंदवयः ~~ ~~ २७१ २ 
इदानीवपकारदच्यते ... ५ १७ 



विषयागुक्रमणिका, ६ 
विषया पृष्ठम. पदकः 

दविगस्रीगामगुष्र केटाभिनादाह्यः बाह्मणीरतारंश्- 

रंचीदशयनेकाणदिीर्दहेद् .... २७१ १९ 
उत्रुष्टवणल्ीगामिनमपरुछवर्णवध्वाश्वभिः सादये- 

तूतामरिियंशगिः सादयतृकाषटदहे् „~ „ २१ 
हीनप्तवगतभृकयाहार्णीपुंडयितापरषिषाम्ुस्यनम्ां सर- 

मारोप्यराजपथेग्रामयेत् ५ २७२ ८ 
बाह्मणकषत्नियागेताश्वोटोदितदश्व्यितवाग्नौनः 

कष्य ५० ^ ॐ १० 

षतनियोबाह्यणीगेताशरपतरैवे्येतवग्रौनिषेप्यः ~~ » १३ 
राजन्पश्पा्यागाभ्यपिदूष्रोवीरणरटविलाप्ीनि- 

तष्याः ~ ~ ~ ~ +» १६ 
गृहमागतापुरुपंमछोम्यकामयमानानारीसरीपरहण- 

ैडनदंडयापुरूपसोदर्धनदंड्यः तत्यानार्यानि- 
सात्कारादिनापराषाधिक्ेनासौ्कर्भच्छररु- 
त्वाभ्रामयित्वाजलेमजरनबहुननाकीर्गेचमिः खा- 
दर्मवार्दृडः "~ २७३ २ 

दपादिनामतीरमवन्ञायपरुपांतरगामिनींशवभिः खाद्- 
यत् । ० # १० 

अनिच्छ॑तीबटादन्येना्णेनभुक्तामत्नमात्रदत्वाणृहे 
वासयेत्कुच्छपराकंबामायीशरततकायेयत्रानवीः 
भुक्तातुत्जेडन्याद्ा „~ ~ न द 

सस्वामिकापराध्य॑तीराजपुरूपरमप्राह्मालामिदारैवत- 
दीयर्ददोग्रह्य अ २८४ १ 

ओषितस्तामिकापतपरहेणाप्राध्येतीराजपुरूपैदिरान- 
सनिभिमानीतातदस्वाम्यायमनपर्यतवंनेस्याम्या » < 

बलातूपरमा्यद्िषियतोकवोदंडः ~~ ~ » ९२ 
अनिच्छर्तीकन्यांगच्छन्प्मानवणेवध्यः.- +~ + १९ 

२९ उचचमांकन्यामिच्छतीमणिच्छचधमोवध्यः ~~ + 



६१ विवादार्णवसेतीः- 
विषयाः- पृ, पद्विः 

कन्यातितपत्ररिच्छयागच्छन्समवगस्तत्पत्र वकं 

दाप्यः प्ाचतेनैवविनाद्या .... २७४ २१ 

समाकन्यांलयैरमितांशुस्कभिरणचीधनामिषिगुणा- 
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9 ९५ 

9 < 
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तिषणानृरदडनीयाः ^. ^ +, ११९ 
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राजानिरधिपाप्यार्दविमभ्योदयाद् ~~ „~ + १४ 
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६५ विवादाणवसेतोः- 
विषयाः- पृष्ठम्, पडकः 

शुद्रोनिधिर्प्वाद्ादशथाविमज्यपंचांशानूराजतेपंचां- 
शामूकिमिभ्योदया्दशद्ययंस्वयमादयात् ~" रेरे ६, 

भापनिधिमनिविदिरतजाननरानाप््स्ममादयात् „~~ + ९० 
चिर्तननिषीनामन्याप्तानांघात्वाकस्योर्योत्पादेतद्र- 

व्यस्चार्रान्नः ~~ ~ न ८ + १६ 
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त्रियेयतौय्ञार्यमानीयमनिवस्तुनिचनशुल्कः „... ,, ९२ 

गुणवनराप्रि्ापृत्र्यविरोधेप्ाकषिणोदक्षपणोदंर्तयो- 
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अशृतच्रूगदिपंस्कारकंगृहीत्वानिनगोत्रेणसूडादि्े- 

स्कारावृद्र्बतिन्ययादासप्नमः ~~ ~~ „+ १६ 



६७ विकादार्णवकेतीः- 
विषयाः- पृठम, प्रर्क्ति 

पेचवर्धतउभ्वगृहीतोनदत्तकादिः सुतीभरवति „^ ३०० १८ 
एकः पुोनदेयोनचमतिग्राह्यः भधुरतुतचा॑तरेणस्ि- 

यापुत्रोनदेयोनापिमतिमाद्योभत्रतुमयातूमयत्ा- 
धिकारः ध ~ #+ २९ 

नेभूनाहूयराजनिनिवेयव्यादतिीभिषितादत्तकोाह्यः + २३ 
भरुपुज्तयापुत्रस्यदानषवाधिवनसोनग्रदणेइतिकेचित् ३.०९ ५९ 
पत्रापरायिपितानदं उनीयोयदिपुत्रस्तेननपेरितः एवं 

स्वाम्यमरेरितश्वायपराधेश्वादिस्वामिनीनदंडनीयाः 9 १९ 
श्वादिस्वामीपमथः श्वादिग्रस्तमरक्षनूभयमसादसेर- 

केदयुक्तोप्यरकषन्मध्यमपाहसंदेज् = 4 
अकालेमादियुक्तगीवाहकोवयमायश्चित्तंकारयित- 

व्योम्यममरादरंवारदयस्तेनापिपापानिष्तति » १९ 
भतिमाघरकाश्चित्रकारादयश्चातिषीराकरेमृल्यंसंमूयस- 

पाद्यंतोरानस्ापितमूल्यमन्ययाङ््वाणाश्चपणप्त- 
हेसदञ्या २३ 

वणिजः सुभूयश्यानांत्रगतपण्यमनृचितमूर्येनहारयि- 
त्वाधारयंतोबहुमूल्येनाल्पमूल्यविकरीणानाश्रोत्तम- 
साहसंदंब्या 9 ३०२ ष 

करितुरगादीनिराजनिवारितक्रयति्रयादीनिचराना- 

ज्ञाम॑तरेणविक्रीणानस्यविक्रयताप्तंसर्वमेवधरेरा- 

ज्ञाहरणीय ध १९ 
आचार्ग्यादीनामान्ञाखवनकारीम्रातूृमाय्यीमदरकः 

भ्ेपितानपकोमुद्रायुकग्रह्मत्तासल्ुटनादीनाम- 
पकर्तीचपंचाशत्पणानूदंज्याः ~~ 

अनिुक्तोविधवागामीचौराष्याक्रविरादूतोऽमतिवक्ता 
अगिनीगमनायनुचितदापथकर्वायागादिरुच्ा- 
दिरित्यादयः पणरातेर्दज्याः ~~ „+ २० 

ओपवादिनादृक्ादीनींरुखोत्पाततिमतिर्बधर्पादकोगवा- 

% १७ 



विषयानुकमणिका ६८ - 
विषया पृष्ठम. ष्कः 

दीनारु्वमतिधातरुदन्यस्राधारणेषनमसाधार- , 
णीरुत्यग्रहीतादापीगरभैनाशकश्चपणशतंदंडनीयः ३०३ २ 

निरयुणवोः पितृपुत्रयोः सुढदोग्रत्रोर्दत्योराचार्य्ी- 
'शिप्ययोस्स्यायनीनदोपाभावेदैपादकामतः परस्र- 
पत्यामीपणरातद इनीय ̂ ... ^~“ +» ४५ 

गुणवता ेमादुपराय्यधत्राणत्यागबनिदोषराहता- 
नकामतः भटेकलयिननिैणस्यपदहातपणा्दड' ,» २३ 

नि्ुणाद्पत्रादीद्कामत्त्यनतोियुणस्यस्धुणायूषु- ` 
त्रादीन्करामतस्त्यमतः सयुणस्यचपणदातद्वयदैडः ३०४. ३ 

अंघभिरस्रीमास्बाहनृपादरीनांपयानमददानसाप्तना्ह- 
स्यासनमददानः पूनामपूनयन्समीपस्थंगुणनि- 
ममतिकम्यद्रस्यनिर्मत्रणकारीनिमेयमोननादा- 
यी च र्विरतिप्णादूरदन्यः व ~ ८ 

निमेतितीऽगीखुलाघुंनानः स्वर्भवापद॑द्यदिगुणभत्ं- ^ 
चनिमत्रथितु्दी्यः ~ ~ “^ „+, १९ 

भतिमहायनिर्मतितीऽगीरुयविनाकारणेनानागच्छ+ =" 
व्रष्टदमतपणानरदज्ः “५1 ^ „ १९ 

नयादिपारमापणश्यु्कयहणनियु्तः, स्यल्टाच्कमाद्- 
दानोदशप्रणानूदंस्यः “~ ^ ~ » २३ 

नारचीरतयानिर्दिशव्पंचशातपणानूदंख्यः उत्कोच + 
मादायव्यनद्वत्कोच्गुग दय... ^^ ३०९। २ 

पतकंवलादीनतयालेनामकाश्यविक्रताशुरोत्ताडयिता । , 
राज्ञभान्नाविनातदीययानापनारोहकशमन्यमपाह- , 
सुद््डयः .. 7११०० 12) ४ 

सनपराभिनप्रतिश्येनादिनारकम्भकुकीषयस्याहितार्थं ५1 
भेषजादिप्रयोजकस्योच्टनादिरुत्याकारिणश्र ,, 
पणञ्चतद्ववेदंडःः। 1, ~~ ` ~~ +" शर 

द्न्यतिरमेरुनेनी्मद्रवयर्मीवतोपेदानरदमन्यादिभे-) } 7, ६ 



विषयानुक्रमणिका ६८ 
विषया प्म पहि 

दीना्त्वपरतिषातरुदन्यसाषारणषनमपाषार- 
णीरत्यम्रहीतादसतीग्ैनाशकश्चपणशतद्डनीय. ६०३ २ 

निर्मुणयोः पितृपुत्रयो सुद्दोर््त्रोरदपत्योराचार्य्यीः 
'शिप्ययोस्त्याग्वानदोयाभावेदषादकामतः परस्य 
'रत्यायीपणशवंदडनीय ~~ = ~+ 0, 

गृणवताष्ठेमाद्भाय्यत्राणात्यागननिदोषराहिता- 
~ गिमेनिर्यृणस्यपदररातपणार्दड ,» २४ 

नि 
` „~ ्यर्दद ३०४ ३ 

पमताहाय्यातुदूमारगोषदेशदसमो- ` + 
स 

भा, 

सयीमवतैक साह्िकादिनाजनेपीडयमनितदीयत्रा- 
णानुकूरपतपादकोऽनिुक्तोनिधुक्तवत्पीडक पीग्य- 

1 
अप 

स्यदोषयक्तापीडनस्यानुमंताचत्दपरापीचदैडनीय „ १३ 
भाणाव्यप्रस्तकौरसानुदूखपकर्म्मरूरणिनदंड „~ ६१० ५ 
सदृत्तानामयम्रमादादितोऽपरापेनदंड “~ « ^ » १० 

तक्तदपराधमयोनकक्रियाफटापातर्मतैककरियामात्रकर- 
णेनतदडचतुथादोवं दस्तथाविषनिकक्रियानिष्य- 
तताव्दंड सकठकफियानिष्पत्तौपूणेदिंड कार्म्यः + १३ , 

द्देपुकरम्मनिर्णयतीयिल्येसतिनदड! "~ ~^ + २० 
मिरिताभकर्मपकुर्वाणा परत्येकद्िगुणदंडनीया „~. ३१९ १ 
श्ारीरार्थददभेदेनद्िविोदंड- शारीसेिविषोवधने- } ६१ 

द्विविषश्रभ््ड पणादिभेदादनेकरूपस्तेज्रयसि- - ---7 
च्नमपराभेकाकिन्यादिर्दशोऽभिरितत्ततरस्नानिकयये -- ~~ 
राजतमाषपर्यतोदड कार्ययं 4 

शजतमापार्षदैड सातिशयेष्रापेकाषोपणात पण 7 



५७४ विवादो्णवसेजोः- ` 
 च्षियाः- शम. बहिः 
यांतोदेड" सातिश्वेयपराषेऽषटपणावसिपणातोद्रंड, , ~ ॥ 
सानिशयेऽपरचद्धीदश्षपणांतः कल्नीयः ~ ३१९ १२ 

कार्भापणातोदैड-. सातिश्येपरापेचतगेणणवेगतयास- ~ 
दैपणशतटयादवीक््तुणददा. कल्पनीयाः „... „५, -१४ 

राक्ञामपराधेसद्गुणेदडः ~ =+ , +, > 
अद्युश्यानांमायाविनोदासानासूनमागपरादिितिरोम- ~ 
“जातानां चता इनमेवदंडा नाथैः -.““ + पर ९ 

भायोपुत्ादीननाडनेदडोनारथदंड" ` ~~ =.“ ~ ~ ५ 
नेषनखररोदणादयोपिदापदंडाः ^. ध 

हषमादादिजीविकोपकार्नहरणीयं, ~ „^ ५» १६ । 
विशि्टोवषार्ः छएवर्णकतमंगच्छेदारैस्तददमुरिच्छे- 

दारै्तदडनि्सादः पचविकतिषुवणीवुदेदनीयः -३१३ ५ 

यथनानुपतोरेणदेडः कर्पनीयोऽम्यसिसषैस्वहरणं त 
निवसुर्नच „+. न्न + {~ र ५. १२ बामच्छेदारौपरापीदाचा्युोिन {ल ध सतकम्पनि *") 9) द पराभीदाचाससुक्तोक्िमः ~ + ~ 

। हार [१ त ५०० ~ 9 २४ 
कनियस्य शहादैदणनेदाहुमसमा; -कर््मकारयित- 

^  व्याविमस्तरानेः शनिीप्योनकम्भेणिनिोज्यः~-. ३१४ ३ 
भनवतीस्पीदडाहंघनेदाप्यानिधैनाचेचचादनीयावाढड- 

ातुरादिष्वप्येवै विमस्यभिसञाधपरामारनापरापनतरिवारकस्वतः ००० ~ 0 ~ 

पराधः समिदपुपमकुशाद्यादानिभिमस्यनसतेयदोष्; „, १ 
पिभाणानयादिपुूतिविनाप्ररगमनमितरम्यः ृ्यत्ता- ~ 

खरणमेदमयरदमदतरकारिक यक ~ ५,; ५; १८ 
॥। 



७द . वरिषादाणवसेतोः- 
? › -विषयाः- पठ, पदिः 

नरच्छजदिनारतेदानविकयमोगादिकममृमाणम् -... ३९८.१६ 
खीरोरातनरुतोए्हमष्येग्रामानदिवाङतोविक्रया- ~ - 

दिमपिद्धयति ! शुरूतोग्यहारोगिवर्तेनीयः ए- ध 
वेमत्तरतोनियुक्तान्यदासपत्रादिकतोपिे -.. » १९ 

न्याप्तादि द्रव्य मेगिनेरेदयावायेननाश्षिते ्दाप्योनं 
त्वनपराषीततपुत्रादियौचितादायप्येवम् ~... ३९० ११ 

अन्ञाननाशितैफिचिन्यूनेदाप्यः „+^ ` +. 
नितेपभनस्याभत्यपैयिताऽनिक्षिप्ययाचकश्चनिषुन-- =, - 

पावारशरेचीरवदंन्यः । धनवान्निराचारश्रोषिगु 
णदेदेदाप्य ५ „ २१५ 

खहोतविय; रिप्योगुखेदतिणांदत्वापूनयित्वानिव- 
ततत र ~ ^ ३२० ३ 

कममीकारयित्वामूदयवेतनमददानोरात्तादापमितन्यः „ 
शत्तयनुप्तारेणदंव्यश्च ^. > ॐ र 

दातेनपरिणीताऽदास्यपिदाप्ी । पाचितूपूमन्यदासी यदा ^ 
तेदी्वस्यानुमयेवदापतश्वरस्यदासीनत्वनुमसा ! ~ 
एवैदातीभरुरप्रिदसलादासवनेप्ये ५.१२ 

दासीस्वामिनोऽननुमत्याः 
स्वामिनो; । तदपव्यानिद्ाम्याविशज्यम्राद्याणि + २० | 

अन्भनोदायादास्यामन्येनननितमपल्येदाततीस्वामिन 
एव 1 एवगबादिपशुष्वपिव्यवस्थेयम् ~ ३२१९ २ 

शुक्छस्यानिपण्यपरिमार्णमिच्यावदनुशुस्कमदत्वागच्छं 
श्ा्टुणदेञ्यः वेचनार्यमकोलक्रयविक्रयकर्तीऽ- ~ 
पह्तादष्टगुणदंग्यः शुल्कस्फमेपरितयज्यविवः 
त्मेनागच्छत्" सवीपदारोदंड, ... ~ 

पण्य॑कौत्वादोपदशनादिनाऽकरणेशरेयोमन्यमाभोद- 
शादाम्यन्तरेमत्ययेद् \ एेनिक्रीयानिक्रयश्नि- ~ 
योमन्यमानोदशाहाम्बन्तेषण्यमाददोत । दक 



विक्रयानुक्र मणिका, ५४ 
% क्रिषवाः- ८ ृश्तमर, षद्टि 

होत्तरमन्ययाकृङमुदयत पटूडातपणानुदेख्यः „= ,३२१ १६ 
यत्यपण्यस्यत्रयहमध्येपरौकषाषिहितातदुप्कीतंमन्य- , ` - 

मानस्तदिनएवमत्यर्षयत्. दवितीयदिनेमत्य्पैय- , , ~ 
नूमूल्य्चिडाशदाप्यः । ठृतीपदिनेतुवद्वयुणं = ,. 
ततः परमयप्पणमक्षिदम् स ०). 

अदु्ठषेन्वादिपण्यंकोतादुप्कीतेमन्यमानोविहितका- ~ -~ 
समव्यप्दर्पयतरमूट्याददामर्मशेवाप्यः ३२२९ 

मचेत्पण्यकरत्रास्वशीरुतं । स्वदीरू्तुपणयंतथाभ- 
, सर्पयनमूल्यषष्ठभागदाप्यः =“ „^ +) - १६ 

सीमाविवादेष्रपात्ताकषिणः पणदातदर्यदैडोननेत्सास्षी 
तदेशवाप्ती ~“ भ = = + 1६ 

तदेशवासिनांमाविवादिश्षासराकिणामकमध्यम- ~ 
साहरदंड ~ # २० 

सू्रक्षीरमांसमयादीनांहारकोद्धियुणेदंडनीयःभोगार्थं ~ - ~ 
सस्टतानतिपार्तारतद्वयंदंसयः ,."* „„ ३२३--३ 

तितीर्षेष्यय् = + १९ 
प्रकेत्रमव्येपरेणक्रीयमाण. सेतुः हेत्रस्वामिनोऽल्प- , - ~ 

* क्षयरदवहूपकारकशमतियेष्य; „ ५ #-- १८ 
कत्रस्वामिनोऽनलुमत्यापरसेत्रमध्येक्षियमाणेनतेतुना * , ~ 

सपदितेरास्योपचयेनत्रस्वाम्यक्स्वामीनतुपेतुक- , ौ 
तकितरप्वाम्यभाविराजास्वामी „^ ३२९४ १ 

गुक्तियुकन्याघातकोवकु्िरोधेनाविश्तवक्ताजयुक्त- ` ` * 
वक्ताचमममप्ताहसंदेज्यः। ˆ “~ ५ 

रानभकीत्तधमर्पिखकोनैचोरदखश्च .“ +. 59११ 
मर्ममस्कूषिशुनोमेदरत्साहसीम्रेणीदिषीनृपद्पीच ~ ` ; ~ 

¶ िरवास्यः ~ ~~ ~ अशथ 
यस्ययेनैकपंक्तिमोलनादिकमपिरु्डपतरोषेणविनापं- ˆ 7 (~ 

क्तिबाद्ंकुबनुरत्तयवुसारेणदंडनीयः-- "~ ~+ -१९ 
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श्रीः) 

विवादर्णवसेतुः। 
० -4र्- 

॥ श्रीगणेद्याय नमः प अी्विकटेशाय नम. ॥ 

प्रथमोर्मिः। 

अथ ऋणादानविकादपदम् 

तत्रपिवादपदान्याई् मनुः ॥ 
तेषामायमृणादानं निकषेपौऽस्वामिविक्रयः। 
संभूय च समुतान दत्तस्यानपकर्म च ॥ 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिकमः। 
करययिक्रमानुरयो चिवादः स्वामिषादयो. ॥ 
सीमाविवादधमाश्र पारुष्ये दृडवाचिके । 
सेयं च साहसं चैव स्रीसंयहणमेव च ॥ 
सरीपुधर्मो विभागश्च यूतमाहूय एव च । 
पदान्यश्टादरौतारि व्यवहारस्थिताविह ॥ 
तच ऋणादानं सदिं ईदशनृणं देयं इदा 

मदेयं अनेनापिकारिणा देयं असिन्समये देवं अनेन 
प्रकरेण देयं इ्यधर्णे पंचपिधे उततमर्णे दानविपि- 
रादानभिपिपरेति दिकं एतदेव स्पष्टीकरोति नारदः । 

करणं देपपदेपं च येन यत्र यथा चय् । 
दानग्रहणधर्माश्च कणादानमिति सृतम् ॥ 
स्थानखभानिमिनं यदानयहणमिष्यते । 



४१ विचादार्भवतेतुः 

तकछुसीदमिति ज्ञेयं तेन विः कुसीदिनाम् ॥ 
स्थाने मुखुधनावस्याने साभ वृतिः दानयहणपदे क- 

मंणगिल्युटा साध्ये ततेन मूख्धावस्यनि ससपेव यो खक्न- 
स्तदर्थ यद्ाने धनिकेन दीयमानं मूरुधनं अधमर्णेन च 
गरहणं तथा स्वीरुत्य गृह्यमाणं यत्तटणभित्यर्थः पर्यवस्य~ 
ति। रलाकरादथोऽप्येवं 1 कलाशन्ये सवऽ वश्यायाकरणी- 

सच्छरूपगुणयोगाद्रौणभ्रयोगः । अन एव वाणिव्यार्थभ- 
युक्तस्य न ऋणत्वमिति मिश्राः । बृहस्पतिः! 

कुस्सितात्सी दतश्रैव निरविशेकैः प्रगृह्यते । 
चतुगुणं वा्टगुणं कुसीदाल्यञ्रणं ततः॥ 
कुरितारसीदतश्राधमणास्सकरं धनं यदृते नि- 

विरौकेर्तम्णश्तु्णं वेति वाकारोऽनास्थायां तच्गु- 
ण्यादिखाभः तस्माद कुसीदमृणमित्येव लक्षणं तच 
केरोति नारद्वचने स्फुटमेव ! रोपवचनं स्ववयवबयुत्प- 
त्तिमातरभदर्शनपरमिति चेडेयरः। अदेयमिति यदुक्तं 
तदाह् कात्यायनः । ` 

न खीन्पो दासबाखेभ्यः प्रदयाक्किचिदुदधतम् । 
दाता न रुभते तनतु तेभ्यो दतं च यदसु ॥ 

उदृतमुद्ारकरणमितिावत।ततरापिविरोषयतिवृहस्पतिः 
पसपुणं गृहीत्वा वधं वा साधुल्चकम् 
रुख्यानूटं साक्षिमदया ऋणं दयादनी सटा ॥ 
यथाविन्वासमेतेपामन्यतमकरणम् । आपि्वधौ भो- 

ग्पराधिरूपौ नानः पुनरुक्तिः ल्नकसापुलं ऋणदामे चै 



प्रथपोर्भिः। 1 

तृस्यैययैण 1 नारदः 
विश्रभहेतू दावन पतिकाराधिरेवच ! 

टिदितं साक्षिणश्च दे प्रमाणे व्यिकारके॥ 
विर्भः परयुकतर्णप्रापिं विश्वासः न्यक्तिरभिव्यननिः 1 

अय वृदिः। 
तत्र चतुःसुवणैपरिमितपल्विरातौ मासे मापपंचरू- 

पसुवर्णप्रापको वुदिः। 

वसतिष्ठवचमे भोक्ता वधि वा्ुपिके शृणु । 
पंचमा्पासतु विंशत्यामेवं मों न हीयते ॥ 
इति वसिषएटवचनात्। कुसीदवुदधिम्या विंशतेः पंच 

मापिकी मासमिति गौतमीयाच ॥ धर्म्या शाखानुमता 
मापः पौढशरक्तिकः। 

मापो विशविभिगरसतु परस्य परिकीर्तितः ॥ 
इति बार्हस्पत्याः परं सुवर्णाश्तवा दव्यनेन चतुःसु- 

वर्णस्य पर्लामिधानात्। स चमापे विशतिपर्स्याशी- 
तित्तमो भागस्तथा च द््धनस्यारीतितमो भागो वृ- 
द्विरिति फथितिम् । एतच सवंधके 1 स्फुटीभविष्यति 
चेदमुपरि । अश्ीवितमभागस्य वृदिलं ̀ मनू- 
रप्याह्। 

वसिप्र विद्धां वृदः सजेदधि्विर्वानीम।. 

अङ्गीतिभायं गृह्णीयान्मासादा्पुपिकः शते ॥ 
मासतान्मासमतीत्य 

अशीतिभागो वृद्धिः स्ान्मासिमाति सवधङ्े। 
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इति यान्नवल्कीयात् ।ठतश्च सवेधक एवेयं वृद्धिरिति 
स्थितिः । प्रतिभूनिराधानयोरविंशेपयति व्यासः । 

सधे भाग आशोतः साषटभरागः सरग्रके । 

निराघाने दिशतकं मासखाभ उदाहतः ॥ 
शीतः अशतितमः साठटभागो अशीतितमभा- 

गस्याथ्मेन भागेन दशरकिकमिसयनेन सदितेऽशीतित- 
सभनागः) ततश्च विशतिपरूपरिमित सुवर्णेन मसि नव- 
तिरक्तिकासिमिका वृद्धिः निराघाने इत्याधानशब्दो ख््- 
कसंदिताधानपरः। तेन स्मकमेधकरहिते दिकं शतं शत- 
सुवर्णेषु मापे दौ सुवर्णो वृद्धिः। एतच्च ब्राह्मणविषयम्॥ 
अतएव क्षनियदिस्तु शतेषु त्रिकचतुष्कपं चकसवर्णरूप- 
माषवृद्धिमाह मनुः । 

दिकं त्रिकं चतुष्कं च पचक च शर्तं समम्। 
माषस्य वृषं गुहीयाहण नामनुपूरवशः ॥ 

~ क्कि शतं हि गृद्ातौ न भवत्यथकिंल्थिषी । 
सवधकादावप्येवं वर्णक्रमेणोककर्पः । तथा चत्राज्ञ- 

णे या पृदधिरभिदिता सा क्षत्रिये साधं वेध्ये दिगुणा! 
शे सादविगुणा वृद्धिरिति स्थितिः । एतन्मनुवाक्यादु- 
दधियहणे वैश्यस्यापदि ब्राह्मणादीनां च नाधमं] का- 
रितादियुद्धिग्रहणे पुनः पीडाकरस्वादधर्मः । चैश्यातिरि- 
कान तरयाणां अनापदि उभयवृदधियद्णेऽधर्मइत्यवपेधं 
} हतः 1 पुराणपेचविशसयां मासेष्टपणा वृद्धिः । ए- 
वं षड्भिमसिश्वतुभ्तुमिवेविवमायातं संतिषठेव् एषा 



प्रथमोर्मिः। ५ 

धर्म्य, वृद्धिनैतया पम्पच्पिवते । पुराणः पोडाप- 
णाः। तथा च पंचनिातिकापापणे मासेऽषटपणवुदधि- 
देवं कमेण भतिमासे द्रिं शतं भवति सदिमासैश्वतु- 
मर्व पंचशता मात्दिलमायावं दिगुणीमूं सचि 
धते ततौ न वैते धनमितयरथः ॥ हारीतः। पुराणे प~ 
णिकं मापमिेके एतस्संकरजात्यधम्णविवयम् । चा 

ुवण्ये दिरातकादीनां धर्मतवाभिधानात्। वृद्धि बिभज- 
ति वृहस्पतिः । वृदधिभतुर्विघा प्रोक्ता । 

पंचधान्यैः समास्पाता तच्वत्स्ता निबोधत । 
कायिका काठ्किा चैव चक्रवद्धिस्तयैव च ॥ 
कारिताय शिखावृदिभोगखभस्तथापरा # 
फापिकामाह ग्यासः। 
दोह्ववाह्कर्मयुता कायिका समुदाहृता । 
दोश गवादि वां यरीवर्दादि 1 मूरधनाविरोषिनीं 

प्रतयव्ददेययणतदधादिरूपां न्यासोकविरट्रा कायि- 
कावुद्धिराह नारदः। ॥ 

कायाविरोधिनी शश्रतणपादादिकायिका ॥ 
कायो मूरुधनं तद्विरोधिनी तन्त नाशयति शश्वत् 

प्रतय्दं देया पणवदरदधायापणतदर्खयापणतदरदददिक्रमे- 

ण नित्यमुभा्यां व्यवस्थापिता सा मारदमते कायिका॥ 
हगयुधसत॒ ॥ पणाद्विस्यन्र पणवह्निति परिता प- 
णस्य मूखुधनस्य यावदृवस्यानं तावत् शत् र्षसहल- 

मपि उ्तार्णेन वचित पराप्यते सा कापिकेति ग्धाषात- 
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वान्. ! तनाया शोगखाभातर्ग॑ता अपरा च तद्धिनेति 

भिश्राः॥ नारद्ः। 
प्रतिमासं लवति या वृद्धिः सा कालिका मता। 
वृद्धेरपि पुनवुंद्धिश्वक्रवुंद्धिरदाह्ता ॥ 
यत्र वृद्धिरूपधनं दातुमशक्तोऽधमर्णः सवृद्धिकमिंदं 

दास्यामीति स्वीकरोति तत्र या वृद्धिः सा चक्रवृद्धिरि- 
सर्थः ॥ कारितां वुद्धिमाह्, कास्यायनः 

ऋणिकेन तु या वुदधिरयिका संप्रकीर्तिता । 
आपत्कारुरुता निसं दातव्या सा तु कारिता } 
अस्यथा कारिता वृद्धिनं दातव्या कथचन ॥ 
ऋणिकेन यत स्वकार्यतयाअशीतिभागदिशतादि- 

तोऽधिका वृद्धर्व्यवस्यापिता सा कारितासाच देया 
अन्यथा बञेन स्वौकारितापि न दातन्पा न देचेद्यर्थः॥ 
भव्यं गृह्यमाणा वृद्धिः जिखावृद्धिरिस्याह बृहस्पतिः । 

भ्र्पहं गृह्यते या तु शिखावृद्धिस्तु सा मता] 
शिखेव वदधते नित्यं शिरम्छेदानिवसेते ॥ 
मुके दत्ते तथेषेपा शिखावुद्धिस्ततः स्मृता । 

फोगवुद्धिमाइ स एव 

गृहास्स्तोमः शदः स्षेनाद्धोगरभः प्रकीतितः 1 

गृहस्य सोमः माटकं शयनादि आधिरुतारसेवाचर् 
शदः सस्यादि अयं चाधिभोग इस्युव्यते । उपलक्षणं 
चैतत् तथा च कात्यायनः 

आधिभोग््वरोषो यो वृद्धिस्तु परिकल्पितः । 



` प्रधमोर्गिः। ४ 

अयोगो यतर चैवं स्यादाधिभोगः स इच्यते ॥ 

य्राहतस्य प्म एव वृद्धिरिति व्यवस्थाप्य ऋणप्र- 

योगः कुतस्तत्र या वृद्धिः स लरोपापिभीग इयर्थः 1 

पु विशेषयति वृहस्पतिः! ` 
शिचावृदि कायिका च भोगलभं तथेव च । 

ˆ धन ताबत्समादयाशावन्मृरं न शोषितम्, ॥ 
एषु तरु दिगुणादिपायाः परमवृद्धिरिकापि ष्- 

दििसवयानि ब्ा्चलरथः ॥ । 
आधिस्तु भुज्यते तावान परदीयते । 

एवे च कणिकमपोतरेणापि संधकमृणं देयमिति पू- 
वर्हसया्थः। आधिधनं वाव पदीते तावदु्मणैनाधि 
भिसमपि भुज्यते वेन दैमुण्याधितरतयाकटनेपि वृद्धिभा- 
गपा भवदेपेति परार्थस्य तास्व ॥ उत्तमर्णो दयादि- 
सुपक्रमय बिष्णुः । जेतपवदधौ भवरि्ायामपि न स्थायर- 
मापिमृते दचनात् 1 जेखवृदधौ परविष्टापमिदे मया 
स्याज्पमिमिवंरूपादनिकवचनास्ते यमे भोगदारवृते- 
पि स तन्नदयादिलर्थः। तया कवृद्धिः तव निप्कस- 
मणं मृहीत्वाधमर्णो याचितोपि यदि दिशं घरजे्दा त~ 
नस्य मासत्रयोपरि वृदधिरित्याहं काल्यायनः। 

छृखोद्यरमदत्वा यो याचितस्तु दिशं परजेद् । 
उध्वंमासव्रयातस्यतदनंदद्धिमा्टयात् 
उद्दा निष्कटमृणे ! पण्ये विरीपमाह स एव । 
प्व गृहीतया यो मूल्यमदलैव दिर बेत् ॥ 



८ विवादार्णवतेतु 

कतुनयस्योपरिटाचदनेददधिमरुयात् ॥ 

कात्यायनः 
निक्षेपं टद्धिशपं च कयं विक्रयमेव च । 

याच्यमानमदत्तं वै वर्ते पंचकं शतम् ॥ 
हृद्धिशेपमित्न कर्मधारथेति रलाकरः । ददः रोष इति 

मिश्राः। कयं क्ये विक्रेयो मूल्यं अत्रापि कतुत्रय- 
भिलयतुवतेते। तेन न्यासे ृद्िरोयेपण्यमूल्यपण्ये चाद 
त्ते थाचिते ततः षण्मासानेतरं पणशते पंचपणासिक 

द्धिः शुदरेण देया । दिकं त्रिकं चतुष्कं चेद्ादि्रागुक- 

मनुवचनैकवाक्यतवात्। भरीतिदतते विशेषयति स्मृतिः । 
प्रीतिदत्तं न वर्धेत यावन प्रततियाचितम् 1 
याच्यमान न चेदत वर्धते पंचकं शतम् ॥ 

इतिभ्रीतिदनं श्रीर्या प्रामितिकं दत्तं सकञ्लेनाप- 
भितमनुक्तमेष दत्तम इयमपिद्धि्मासत्रयोपरि प्रागुकत- 
सनुवचनेनैकमूर्वात् । भरोतिदत्ते अनाकारिता दधिः प- 

पमासासराक्षदापि न देया तदुचरं च देेत्याहं ॥ नारद 
न दधिः मीतिदत्तानां स्यादनाकारिता कचित् । 
अनाकारितमप्यध्वं वर्ससादधहिवददैते ॥ 
दानमत्र समर्पणमानं अन्यथा मासत्रयोपरि श्दैर- 

संभवेन कात्यायनशासविरोधः स्यात् तथा । 
यो याचितकमादाय तददत्वा दिशं प्रजे 1 
चरतुत्रयस्पोपरिश्ाचद्धन इृद्धिमाघ्रुयाव् 1! 

याचितकमर्विततं देशांतरगमनमविवक्षितम् 1 



प्रथमोभिः। ष 

स्वदेशस्थोपि वा यस्त॒ न दयायाचितै।ऽ स्व् । 

स तत्राकासितांवृद्धिमनिभ्ठनपि चावहेत् ॥ 
सर्वमिदं शमा दानाक्स्पादने जेयं । यत्र ठं 

दिमैव कार्यातिशयादन्थत्र गततस्तञ विशेषयति विष्णुः 
वद्धि ददुरतामपि वस्सरातिकमे यथाविहिताम् । व- 

स्सरातिकरमे वसस्व अृतामनवभारितां समिदं 
मूरनिभेपास्वामिना याचितमदतं ठमना अधव्वोकरं 
मच्छदमना त्वद्मब्दीतरं तु षते इति समुदायार्थः ॥ 

अथ प्रमहदिः। तत्र गोतमः। चिर्काखावर्यान्र- 
गुण्यं प्रयोगस्य ॒भरुक्तथनरय ॒कथितसमयातिरि- 
कसमयेपि देगुण्यमेव तिष्ठवीरयर्थः ! इदं च मण्या- 
दाविति मिश्रभद्यचार्थाः । सामान्यधनभयेगविषयं 
चेदिति विवाद्रलाकरः। मणिमुक्तवाउसुवर्णरज- 
तफाख्कैटाविकानां चिरकाययस्यानेपि दैगुण्याधिका 
वधर्नं भवतीत्याह कात्यायनः । 

मणिमकतप्रवायानां सुवर्णरजत्तस्य च 1 
तिष्ठति दिगुणा दुद्धिः फारकैटाविकस्य च ॥ 
वि्टति चिशद्पि दिगुणापिका न भवतीत्यर्थः । 

पारं फलोदयं कार्णसादि कटं कीटपरवं बसरादि भा- 
पिकं मेपयं कन्मखदि 1एवं च भायुक्तमोतमवचनमप्य. 
तत्परं अन्ययामूटभूतनानाश्तरिकस्पनापतेरिति मि 
मतमेवान ज्यायः ¡ पान्यादी विरीपयति मनुः। 

कुीदवृदधिषैगण्यं नात्ति सश्दाहता । 



१० विवादार्णवसेतुः 

धान्ये शदे खे बि वातिक्ामति पचताम् ॥ 

धान्ये बरीहियवादौ शदे शस्यं रवो ख्वनीयं लोमादि 

एतदपि आविकादतिरिकतं मणिमुकतेत्यादिपरागुकुवचनै- 

कवाक्यत्वात् । वाहि गवादौ सरुत्पदोपादानाव् मण्या- 

दौ दिगुणैव धान्यादौ पंचगुणैव दृदिपरंवति । एवं चा- 
सङृद्रुदणि त्वधिकापीति मिश्राः ॥ तैच्मदौ विशेषयति , 

कालायन, 1 

तैखानां चैव सर्वेपां मयानामपि सर्पिषाम् । 

ृदधिर्टगुणा परोक्ता गुऽस्य खवणस्य च ।} 

मौतमः। कुसीदं पशुपजलोम्षेत्र्दवाहेषु नाति- 

कामति प॑चुणं । अतर पशुपजं घृतं विहाय दुग्धादि 

चृतानामष्गुणहद्ध प्रागुक्तत्वात् । एतेन पशरपज क्षी- 

रघुतादीति चण्डेश्वरं हेयम् 1 वादौ विरीषमाह 
वृहस्पतिः । 

हिरण्ये दिगुणा द्धिखिगुणा वश्चकुप्यके ॥ ` 
धान्ये चतुरेण मत्ता सदबाहयस्येपि च ॥ 

कुप्यं सुवणरुष्यास्यामन्यक्ताच्रादिकंसदो धान्याति- 
रिकिकषि्रभवं फखादि । दास्पादीनां गोमहिष्यादीनां च 
पोपणासमर्थस्य कमैचिर्षीरादिकं द्धि व्यवस्याप्यं 
पोपणसंतव्यर्ध अयुक्तानां चिरावस्यानं संततिरेव दधन 
दृ्तरमिरयाहं विष्णुः । संततिः खीपशूनं ॥ शाकादौ 
विरोपयति वृहस्पतिः 

उक्ता पचगणाशाके वीजेक्षौ षद्ुणा समृता । 



प्रपपरोमिः। १, 

गुदमध्वादौ विशेपः प्रकरणे व्यते ! तथा दि बि 
पयुः। रसस्या्टुणा अत्र रसपदं ख्वणादिपरं भागुकत- 
काट्यायनचृहस्पप्तिवयौकयाक्यतवात् । भन्पुरतेषु वि- 
शोषमाह वसिष्ठः । दविगुणं हिरणं त्रिगुणं धान्यं घान्य- 
नेव रसा व्यास्वताःपुष्यमृखकखानि च । तुखाधुतमष्ट- 
गणं रसा द्पुरसादयः तेपि त्रिगुण इयर्थः एवं पुष्पा 
दीनि वरीणि तुसधृतमपि सुर्णादिन्यतिरिककरपूरादि- 
विषयं तेपामन्यविषषदधिविरोषलात्र् । तृणकाषठादौ 
चिर्कारेपि दद्यभावमाह् वृहस्पतिः । 

तृणकारिष्टकामू्किण्वपू्ास्थिचर्मणाम् 1 
दैतिपुप्पफसानां चे दृद्धिश्च न विधीयते ॥ 
किण्वं सुरामूरभृतथीजद्रब्यम अस्थि दैत्चसा- 

दि चम्मं रृष्णतसारादिरुचतिः हेतिरायुधं । पूवव पृद्धि- 
पिरीषवत्या पुप्पफद्येर्बोधनाद्नेन विरोधः सुरुभ- 
दुभभेदेन परिहरणीय दति रलायरः । अनेगीरुत्- 
वगीरुतदधिम्यां विरेयो निरसनीय इति मिधाः । 
उतर च ्रागुकतवचनेपु धन्यानां यतर दिमुणत्रगुण- 
चतुपुणं पंचमुणमुक्ते तन्मूल्यानुसरिण ोडन्यं तथा 
येषं व्यवस्था । यत्र मपोगकाञे सस्योत्यतेः प्राग्याद- 
शव्यं सस्योखव्यनतरं तस्मादल्पदासस्ततर दिगुणं 
यत्र तादशस्थनि तपोधिकङासस्तत त्रिगुणं यतर ताट- 

शस्ये ततोप्यधिकतो कसस्तत्र चतुगुणं यत्र कटश. 
सथले ततो्यथिकवमे हासस्ततर पेवगुणमिति मिश्र 



३२ विवादार्णव्सेतुः 

छचा््पाः 1 भदानकाञे मूल्यस्पाधिस्ये भ्रागुक्तक्रमेण 
व्यवस्थेति खष्मीधरः । चैडशरस्तु अधमर्णाय रुष्टगुण- 
स्यमध्यगुणस्वे उर्कूषटगुणखे व्यवस्थेति न विरोध इ~ 
स्याह । एतच दटिकथनं दणस्षस्योत्पचिकाङमात्र एव 

काांतररस्यानुपादानात् । तथा च हारीतः तर्णं दि 

गुणं धान्यं त्रिगुणमेव च वर्धते इति । मृल्यानुसा- 
रेण द्धिन्यवस्यां मनुरप्याह 1 

चक्रटद्धि समारूढो देशकार्न्यवस्थितः। 
अतिक्रमन् देशकाठी न ततफल्मवाप्ुयान् ॥ 

चकटदिशब्देनान चक्रवच्छकटादिभाटकरूपा दिर 
भिमता। तों चक्दृद्धिमाध्रितं उत्तमर्ण देशकारौ च 
ग्यवस्थितः 1 यदि वाराणसीपर्यते तच गुडशाकरुचणा- 
दिशक्टेन वहामि तदा ममोद्हभाट्कं दयदातन्यमिति 
देशन्पवस्थितिः । यदि मासं यावदहामि तदा ममे- 
सदनं दातव्यमिति कारन्यवस्थितिः 1 एवमभ्युपगत- 
देशकारनियमता तौ देशकाखवतिक्रपति यदि देवा- 
पूरयन् शकटादिना वहनरूपखाभं समध न प्राप्रोति 
आपेतु। 

समूद्रयानकुशखा देशकासार्यदरिनः1 
स्थापयति च याँ खदध सा तत्राधिगमं प्रति ॥ 

स्थर्पथजकर्पयनिपुणा इयदेशपर्यतं वा एतावान् ला- 

भो गृहीतुं युक इत्येवं देशकार्लभधनज्ञा वणिजादयो 
यां इद्धि तयाविध विषये न्यवस्याप्यति सैव तन न्यद- 



परुः! 9३ 

स्या तजापिगमं थनपाति परति प्रमाणमिति ुद्कमदः । 
सपुद्रयाने सभातिशपं ज्ञात्कषिको कसं कुर्वति मि- 

श्राः। एतरिपिष एव हरीतेप्याह \ पुराणे परिकं मास- 
मिद्येके । दति नारदेनाप्युक्तम् 1 

करणानां सार्धभौमोयं विधिर्पुदधिकरः पटः 
रेशाचारस्यितिस्छन्या यत्र्णमवतिद्ते ॥ 
दियुणं किमुणं चैव तथान्परमश्रतुगुणम् । 
तथा्टमु्णमन्यस्मन् देयं देरो च विऽति ॥ 

अन्यसिस्देऽन्यसिन्कठे यावता धेन प्रस्थंरभ्य- 

ते डसपदेः भा् तावतैव गरस्थचतुष्टयमुखततौ रभ्धग्य- 
पिति देशकार्नान यत्र दैगुण्यादिपरस्तन वर्णक्रमेणै- 
वास्तु अप्तु वामासस्याने तून दिमैरपिमासैरतूनं दिगुणं 
उनापगमे तु तरिगुणं धान्यमिति विषाद््चितामणिः। 

पुराणे तु मासेन पणो विरिति सेकरजातिपरमिति तु 
रताकरः॥ अथ वृद्धिनिपेधः ॥विक्रय्यमूल्यवेतननिकषेष 
उन्मसाहसादिरूपददच्छलदिगुहीतधमानुटेश्सदना- 
नौपितसूतदिजितेषुभाभ्यासस्वीकताया वृद्धौ न वद्धिः! 

पण्यमस्य भुतिन्यसो दंडो यचामिहारिकिम् । 
वृयादानाक्तिकपणा दधति नाविवकिताः ॥ 
इति नारदीयाते। पण्यमूल्यं विक्रय्यमूलयं भृतिर्वेतने 

स्थासो निक्षेपः पण्यमूल्यन्यास्योश्र याचितादतान्य- 
योरुपादानं ठपोःपू्ववुदधिविषानाद्। दंड उचमसादसा- 
दिः ¦ आभिहारिकं छखदिना गुषटैतम् । वृभादानं 

॥ 
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च्ममनदिश्य दत्तमनरपितम् । आक्षिकपणो दतेन जित- 

घनम्अविवक्षिताः उभाम्यामपरिभापेता वुद्धयः। यदि 

तू्ाभ्यामप्वपि वृद्धिः परिभाषा स्यात्तदा स्याव । 

ख्रीधनादौ विशेषयति संवर्तः ९ 

म वृद्धिः खीधने रभि निक्षेपे च तया स्थिते । 

संदिग्धे परदिभाव्ये च यदि न स्यात्स्वय रता ॥ 

स़ीधनं प्रीतिन्ययितम्।अत एव भनुपुत्रादीनुपक्रम्य 

सं पु्वाहु 
यदि छेकतरोमीपां शखीधने भक्षयेदटाव् । 
स वद्धि प्रति दाप्यः स्यादिनयं च समाष्युयात् 

तदेव ययनु्ञाप्य मक्षयेत्परीतिपूर्वकम् 1 
मूलमेव सं दृप्यः स्यायदा स धनवान्भवेत् ॥ 

खन वृद्धौ निक्षेपे च तया स्थिते यावितादत्तान्य- 

स्मिन्संदिग्पे देयमदेयं वेति भयमं स्वेहास्पदे अपे दे- 
यतया निश्वितेपि न वृद्धिः 1 यदि न स्यान् स्व्॑रुता। 

स्वयेरुता तु पएष्वपि देयेति भवः । तथा व्यासः । 
प्रातिभाव्यं भुक्तवंधमगृहीतं च दिस्सतः। 

न वर्धते पपनस्य दमः शुष्कं प्रतिश्रुतम् ॥ 
भुक्तव॑धो मोप्याधिः। दिसतो दातुं प्रदत्तादधमर्णादु- 

नमर्णीनागृहीतं धनं प्रपन्नस्य ऋणिकवशंगमतस्य यश्वो- 

तमसादसादिरूपौ दमः प्रतिश्युतं यच शुष्कं दातुमंगी~ 

रते । दिर्सतोऽगृहीतमित्यव विरीषयति याज्ञवल्क्यः 1 
दौयमानं न भृह्वाति भ्मुकतं यस्स्वकं धनम् । 
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मध्यस्यस्ार्पितं तस्स्वादर्ते न ततः परम्.॥ 
तथा भौतपः 1 भुक्तापिनं वरधतेदित्सतोऽवरुडस्य च 

भक्त आधिर्गोप्याधि्स्य थन इतिं ब्युप्या मोप्या- 

विरिलयर्थः। धनं दिस्सतोऽधर्मणस्य वृद्धि देया भवति 

तथाऽकर्स्य मृहीतमूृणं भोकुमवरुदरस्याधमर्णाव- 
रोधनादेरम्य न पृद्धर्ेया ॥ 

अथाधिविगिः। तवर कतिविधा आधव इत्यपक्षा- 

यामाह् यृह्पतिः1 
आर्थिर्वभः समाख्यातः स च पोकश्रतविधः। 
जंगम स्थावरभरैव गोप्यो भोग्यसतेयैव च ॥ 
याटच्छिकः सावगिश्च ठेस्यारूटोय साक्षिमान् 1 
अ जेगमस्यावरादिुगमचतुध्ये स्वरूपप्रकारका- 

व्पमभिश्रतर्िषसं तद्िदेना्टविधतवमिति कल्पततसः। 
तथा नारदः 

उपचारलयेवास्य लाभहानिर्विपर्थये । 
प्रमादाद्धमिनस्तददाधौ विरृतिमागते ॥ ̀ 

उपचारे रक्षणं अस्य अपिष्तयैव उप्रचि- यथेव 

स्यापर्न तथैव रक्षणमिद्य्थः ! धनिनः भरमादादिधर्यये 
आधिनाशे विरति वा गते मलादि र्व्ये धनिकस्य 
खभहानारसययः । कव्यायनः 

मोप्याविभीगे नो वृद्धिः सोपकारे च उापिते ॥ 
मोप्यापेसताग्रकटाहादेमौगे न भोकुरपूनिकस्य वृद्धि. 

भ्या । सोपकार बरीवर्ददौ हापिते सम्बग््यवहाराक्ष- 
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मतां नाति तेन कस्याम्याधरधनिकदोषेण व्यवहाराक्षमले 
न वृदधिरित्र्थः} तथा मनुः। 

यः स्वामिनानमुक्ञातमाधं भुक्ते विचक्षणः। 
तेना्॑वुदधभोकूव्या तस्य भोगस्य निष्छतिः ॥ 
अकाममननुन्ञातमािं यः कमम कारयेत् 

भोक्ता कर्मफ दाप्यो वृद्धि वा ठप्नते न सः॥ 
इति कास्यायनीयात्। अनिच्छतो मोगेऽर्धवृदधिरनिः 

मोप्याधिभोगे पुन. सर्ववृद्धिहानिरिष्युक्तमसरुद्धीगवि- 
षये, विष्णुः आध्ुपभोगे वृद्ध्वभावोदैवराजोपघातमृते 
विनष्टमाधिसत्मर्णो दयात् ॥ दैवोपघातमस्मदादिप्रय- 
लानपेक्षं राजेपवातं राजपरयनापेक्षं उभयत्रैव स्वाप- 
गध विनारृतमिति विवक्षितं । यतु । 

विनष्टे मूरुहानिः स्यादैषराजरुतारते । 
इति नारदेन मृट्हानिखि्युकतं तदापेष्दानपकषे ज्ञेय- 

मिति चडेखरः । बहुमूल्याध्यादौ विशेषः प्रकीर्ण द्र्ट- 
ग्यः । वृहस्पतिः । 

ज्ञाविसंयेधिसुदटदामृणं देयं सयं धकम् । 
अन्भेपां खमरकेपेतं रुख्यसाक्षियुतं तया ॥ 
सयेच्छदिर्यं हिरण्याय रसधान्यं तु सावपि। 

देरस्यित्या प्रदातव्यं महततव तथैव तत्॥ 
हिरण्यदानेऽवधौ स्वेच्छा रसादौ अवधेरावस्यकत्वम्] 

समयेतेस्तु यदं धार्थनीयं तथैव तत् 1 
न याचते च यः कथचिद्याभात्स परिहीयते ॥ 



प्रथपरोिः। ५५ 

वाद्मवीजास्ययायय कत्रहानिः परजायते ! 
तेभैव सा प्रदात्त्या सर्वेषां छपिजीविना 1] 

कषतर हामिर्यस्य वित्ामध्यायसतेतरे पतितं तसति- 
सतेमैव सोढव्या । तय वृहुस्पतिः। 

भुके बाऽतातता प्रा मूखुहनिः पजायते । 

बहुमूल्यं यत्र नटमुणिकं तत्र तोषयेत् ॥ 
असारतो प्रमे सवेथा व्यवहारक्षमतां नीते बहुमूल्य 

रपयधनापेक्षया। व्यासः । 
गहीतृदोषानणं चेदं हैमादिकं भव्} 
कणे सखाभ संशीध्य तन्पूल्यं दाप्यते घनी ॥ 
षे विरोपः प्रकी द्र्व्यः। तथा । 
पनं ऋणिरूतं दत्वा यस्याधि प्रा्थवेदणी ॥ 

सदैव तस्य भच सन्यया दोपवान् धनी । 
एत्ादधिविरहितभोग्याधिपिषयम् । तवा याज्ञ- 

वल्क्यः ! 
उपस्थितस्स भोनव्य आधिः स्तेयोन्यथा भवेत्। 

भोजके सति घनं कुठे दत्वाधिम्ुयात् ॥ 
आधियाजनायोपस्थिदस्याधमर्णसय धनिना धनं 

मुहीरा आधिभोकन्यः । भमोचने तु चीरवस्तेष् म~ 
योजके आधिधृनप्योकरि जतति समनिदिते कुठे 
पुतरादविधिषनं दत्वा अधमर्ण भति मृलातील्थः॥ 

अथापितिद्धिः॥ तन मनू । 
मवाधेः काठसरोधान् निर्गो न विक्रयः। 
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कालसंरोपाविरकारावस्यानानिसगेतान्यतर तदधि- 
कथेननाधीकरणं दानमिति तु इरूयुधः \ न निसर्गो न 
विक्रयः उत्तमर्णेन कर्तव्य इति शेषः केचिन उत्तमर्णस्य 
स्वाभावेन प्रसक्त्यभावान्निपेधो न युक्तः अतः संरोधा- 
दषधिकाखनियमनाचदभ्यंतरे चास्वातेज्यादधमर्णेन नि- 
सगेोऽन्यस्मै दाने विक्रयश्चायेर्न कर्तव्य इति समुदिता- 
थं इत्याहुः \ आधीरुत्य विकरतस्य विक्रयो बख्वानिति 
तु तादगवपिरदितापिपरम् । 

अनिमुंकतस्य चैवाधेनं दाने न च विक्रयः। ,` 
इति तु निमूरं समूरखवेनैतादरापिपरमिति योध्यम् 

एत्र मनुवाक्यं भोग्यायिविपयमिति कल्पत्रै प्रायो- 
वादः तन्न चार न्यायसम्पादरुतन्यवहारमोप्याधिविः 
षयतवस्मापिं संभवात् । कात्यायनः । „- 

आधिमेकं दयोर्यव कु्यौर्का पतिपद्धवेद 
हयोः पूवेतरं ् ाह्ममाधाता चौरदंडभाक् । 

परतिपव्यवस्या पूवत पू्वेमाधानं साद्यमिस्यरथः। तथा 
विष्णुः। गोचमेमात्रामपि भूमिमन्यस्पाधीरुतां तरमा- 
दनिर्मोच्यान्यस्य यः भयच्छति स वध्यः । ऊना चेत्य 
इशमुवर्णान् दंस्यः।उत्तराधिनं सिध्यतीत्यर्थः । मदन 
पारिजातादयोप्येवं 1 गोचमेपदार्यमाह विष्णुः । 

एको नीयायदुत्पनने नरः सावरसरे फम् । 
मोचरममानना सा क्षोणी स्तोका वा यदि वा बड, ॥ 

आधेः चीर्वापर्यसदेहे स्वाह \ 



भयमोरमिः! १९ 

ययोनिक्षिप अपिस्ती विवदेतां यदा नरै! 
यस्य मुक्तिरजयस्तस्य यलात्कारं विना भवेत् ॥ 
तुल्यकरारोपभोगौ चेदधोगोपि समकी भवेत् ॥ 
परदनि विक्ये चैव विधिरेष भकीतितः ॥ 

ताभ्यां पिभेस्य भोकव्पमियर्थः । ददं चापेः पौवपि- 
संदेहे जेयं । उभयत्र दटमानतील्ये अच मिण इतिः 
मिश्रः। भोमानुसरिण पदस्येति विश्वरूपधरश्री । 
वुदस्पतिः ५ 

ते्रमेकं दयोदधे दं यत्समकाखिकम् । 
येन भक्तं भवपूर्व तस्य तस्िदिम्याद्॥ , 

समकराकिकं पूर्वापरमूततयाऽशक्यावधारणं ब्व 
वचेनाम्या पूरवापरभूतनशक्पावधारणे पस्य बसःकार- 
शून्या मुकिस्तस्पाधिल पवतोलु्तं ! त्र तु हयोरपि 
न तादशो मोगस्वजाहं स एव । 

तुल्यकालोपस्थितपोर्योरपि समं रवत्! 
भ्रदाने पिक्रये चैव विधिः स पिकोव्रितः॥ .. 

- अप्रा करिया सक्षिमतती अन्या च रेष्यव्तौ कत्र 
छस्यं यख्वदित्याह् स एव । ` ^ 

आधानं ककियो यानं साक्निठेस्यरुतं यदा ! 
कक्रियानिर्पेन रेष ठतरापहारकम ॥ 
अपहारक यस्वत् आगिलादिसाधकमिति यावत् । 

एकेक्रियानिन्धेन एकस्य पुंसः कियाय नियंधेन ञ- 
स्पनिषेशनहेतुमेसर्यः। तथा । 
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अनिर्दिष्टं च निरदि्टमेकतर च विरेपितेम्। 
विशिपल्वितं ज्याय इति कात्यायनोऽ वीत् ॥ 

इत्यनेन सामान्येन रूपेण एकमेकनाीरुतमन्य- 
दिमश्च तदेव नामचिद्धितं तच निरोधे सति नामचिङ्गि- 

तरमाधित्वं भजत्त द्युक्तम् । तथा 1 
बलादकामं यत्राधिमनिर्दिं प्रवेशयेत् । 

भ्ष्ुपास्ताहसन रुत्यमाधाता चाधिमाभुयात् ॥ 
यत्राहितक्षत्रादेरधिकरमपि क्षतरादि बलादाधौ प्रवेश्य 

क, धनिको भुकेतवासी दंल्यः आधाता च देयमृणमदववै- 
३ 

वाधीरतं कषेवाि कुमते इत्यर्थः ॥ 

1 अध प्रतिभूविधिः 7) 
कतिविधः भतिभूरित्याह वुदस्पतिः। 

दशने प्रत्यये दाने ऋणे द्रन्यापणि तथा । 
चतुःप्रकारः पतिभूः शाले दृष्टो मनीपिभिः ॥ 
अहिको दर्शयाम्येनं सापुरेषोऽपतेऽव्रवीत् 1 
दाताहमेतद्रविणमर्पयाम्यपरोऽत्रवीत् ॥ 

ऋणे दाने इति संब॑धः। अपैणमव याचितकविषयं ! 
तेन यच्केनचिन् पार्थनीयं तत्रापरो वदति यव्यं नानी- 
यापयति तदा मया्पगीयमिति तेन तत्रा्पणमा्ं न 
दानं ऋणे तु दानमेव दयोरिति भेदः । संप्रदायस्तु ऋ- 
णिद्रन्ारपणे उति पठित्वा ऋणिद्रन्यस्य घनिकायार्पग 
दत्पथमाह । भरतिभूमेदेन व्यवस्यामेदमाह स एव। 

आथोतु वितथे दाप्यौ तर्काचयेदितें घनम् । 



प्रधमोमिः। २१ 

उत्तरौ तु विसंवादे तौ विनय तस्सुतावपि॥ ` 
वितथे दरशंनाकरण उपदशितताधत्वभगे च तत्का- 

खापेदिते धने दाप्यो ! याज्ञवल्क्यः । 
; दनिभरतिभूर्यतर मृतः प्रतवयिकोपि वा । 
न् तत्पुत्रा कणं दयुरदवुदांनाय ये स्थिताः ॥ 

दानार्पणमतिभूतेन ये स्थिताः; तसुत्रा दषुरिसयर्थः 

दशंनमरतिभू्वतर देर काठे वा दशनं कारयितुं स्वीरुत- 
वस्त्र रानदैवोपधातमन्तेरणादशंयंहिितनिबंध- 
भणं धनिकाय दयात् । दैवराजोपघाते तु उपधातकाठे 
योन दश्यितसोपि निव दयात् । प्रतेष्यधर्णेदर्शाप्र- 
तिभूर्धनं दयदिव्याहं कात्यायनः । 

दशनप्रतिभूरयव्र काठे देशे न दृश्येत् । 
निवेधमाहरेतत्र दैवराजरुताद्वै ॥ 
कारे व्यतीते प्रतिभूय॑दि तत्रैव दयेत् । 
निवेधं दापयेत प्रेते चैवं दिधिः स्मृतः ॥ 

मतेऽभियोभिनि दरनावपिमतिक्रम्य मृते यदि बं 
धृक गृहीरवा द्शंनमतिभूरमूत् तदा तसुत्रोपि दाप्यः 

गहीत्वा बंधकं यत्र द्रेनिस्य स्थितो भवेत् । 
विभाव्यो वादिना ततर दाप्यः स्यात्तरणं सुतः॥ 

दति कात्यायनी ¡ मधकं गृत्वा दर्शनमतिभूरय- 
मभदिति विभाव्य तसिन्मृते पनिकाय दशनप्रतिमूपु- 
अरसवदणं दाप्यो मध्यस्येनेदरथः। पितामहस्य सकलमू- 
भं प्रेण तिष्कलंदेषे पितुः प्ात्तिभाव्यागतमृणं पुत्रेण 
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निष्करं देवं \ प्रषौवपैत्रौ च न ददयाताभिव्याद् व्यासः \ 

ऋणं पैतामहं पत्रः भातिभान्यागतं सुतः 1 

समं दयात्तससुतौ तु न दाप्याविति निश्चयः॥ 

यत्र बहवः प्रतिभुवस्तन वरिरोषयत्ति याज्ञवल्क्यः । 

महवः स्युर्यदा स्वीरीद॑युः प्रतिभ्रवो धनम्. 1 
एकच्छायाभ्रितेष्येषु धनिकस्य यथारुचि ॥ 

एकस्य भरतिभुवश्छायां सादश्यं निरपेक्षस्वकायकतृ 

त्वमाभ्ितेष एकैकोऽपि धनिकस्य धन सवं दापयेत 

म्य इति विवादर्लाकरः। यथारुचीति यतर धनिको न्यव 

हारकाे वदति समेच्छया यस्य कस्यापि पाश्वे गृहयते 

न मे मेलनाय यत्नस्ततर एकोपि ख्मको धन सवं ददा- 

ती्यर्थः। इति विवादवितामणिः। यन कण्यंशनिवसेन 

भतिभुवो भूतस्तत्र मूलऋणिकाभावे स्वकीयमंशं ते 

दुः 1 एकस्य अ्रतिभुवन्छार्या सादश्यमाभ्चितेषु भरतिमूपु 
धनिकः सेन्या एकस्मिन्नेव प्रतिभुवि सर्वधनं गृ्धी- 
यादिति दीपिका । पसायितस्याधर्मणस्यान्वेपणे 

प्रतिभवे पक्षादिकारु दयात् । यथा चहस्पतिः। 
नष्टस्यान्वेपणे कारं दयातसमरतिभुवे घनी 1 

देशानुरूपतः पक्षं मासं साधंमथापि वा॥ 
नाव्यतं पीडनीयाः स्यु्णं दाप्याः शनैष्मैः । 

स्वसाद्येण नियोज्याः स्यर्विधिः प्रतिभुषामयम् ॥ 
नष्टः पखायितःनाशःपलायनेपि स्यादित्यृशासनान्। 

पलायितस्याधमर्णस्येति शेषः । स्वसाध्ये स्व्तमक्षे वि- 



भ्रथमोर्मिः। २३ 

एति दिर्सति वा अधमर्ण प्रतिभुवो दर्श॑नाय दानाय 
वान तिवोज्या इत्यर्थः ¦ विष्णुनारदौ 1 ६ 

पंचार्थं परतिभूर्दयाद्धनिकेनैव पीडितः। 
ऋणिकस्तं प्रतिभुवे दिगुणं दातुमर्हति ॥ 

अन विशेषयति बृहस्पतिः। 

प्रातिभाव्ये तु यो दया्पीडितः प्रतिभावितः । 
जरिपक्षात्परतः सार्थं दिगुणं खन्धुमर्हति ॥ 
तरिपक्षादर्वाक् तथाविधं धनं निष्कटं ब्राह्मम् । त- 

याच कार्यायनः 
यस्यार्थे येन यदतं धनिना पीडितेन तु 1 
साक्षिभि्भावितेनैव प्रतिभूलस्समाुयास् । 

यसतिभुवा,दत्तं तत्सम्चुपादिति वचनानिष्करत्वम- 
वगम्यते इति चंडे्वरः। यहे रभिश्रास्तु यस्पार्थेयेन य~ 
इतमिव्यादेः प्रतिभुवा धनिकसमाधानाथ यदन्यदपि 
दत्तं स्यात्तदपि तेन ऋणिकपार्ये यही तव्यमित्यर्थेऽवता- 

रणमिति पराहुः । परतिभूय्॒हणे च साुिद्धौ सम्थत्वमे- 
वोपयुज्यते) थथा कात्यायनः । 

नाशक्तो धनिने दातं दंड राज्ञे च तर्समम् ॥ ̀ 
नाविज्ञाते यहीतन्यः प्रतिभूः स्वक्रिया प्रति। 

समरसं छोकल्त एव ज्ञेयं । तथा कात्यायनः 1 
न स्वामी नापि-वा शक्घुः स्वामिनापिरुतख्था । 

निरूढो दंडितवं संशयस्यश्च न काचेत् ॥ 
नैव ऋक्यी न मित्रं च न चैवतिनिवासिनः। 
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नैव राजा नियुक्तश्च येन भ्रनजिता न यः॥ ` 
संशयस्य आसन्नमरणसंशयविषयः अभिशस्त इवि 

यावत् इति केचित् । ऋक्थी धनिकेन ऋणिकेन वा सा- 
धारणक्रक्थः अतिनिवासिनः रिष्याः । मिताक्षराकारे- 
णास्यंतनिवासिन इति पटित्वा नैशिकत्रह्मचारिण इति 
व्याख्यातम् ॥ 

इति श्री किददिरचिते विवादार्णवसेस्वाख्ये प्र॑थे ऋ- 

णसंज्ञाप्रकरणं नाम प्रथर्मोर्भिः॥ १ ॥ 
दितीयोर्मिः 

॥ अथर्णदानविधिः ॥ 
तत्र बृहस्पतिः। 
परहस्तादृहीत यत् कुसीदविधिना ऋणम्। 
येन यत्र यथा देयमदेयं वोच्यतेऽधुना ॥ 
याचमानाय दातन्यमप्रकालरूतं ऋणम् । 

पूर्णावधौ शांतखाभमभावे च पितुः सुतैः ॥ 
: भ्रकाठोवधिः ।तिनावधिमतरेण यद्रृहीतमृणे तथा या- 

4 याचमानमात्राय दातन्यं सावधि वु गृहीतुम- 
वधौ पूर्णे देयमिव्यर्थः । एवमेव चंडेखरादयः। मिश्रास्तु 
यत्र धनिकेच्छैव दानावधिव्वेन उभाभ्यां नियमिता 
तेत्रेदमवतास्णीयभिति प्राहुः । तथा नारदः! 

पितर्युपरते पुत्रा ऋणं दयुर्यधाशतः। 
विभक्ता ह्यविभक्ता वा यो वा तासुदहेद्ुरम् ॥ 

याज्ञवल्क्यः 1 



दितीयोनिः। २५ 

पितरि भरोषिते भते व्यसनाभिषुतेऽपि वा । 
पु्पौतरैऋणं देयं निके साक्षिभावितम् ॥ 

पितरि दातुमशकते पुत्रेण तदभावे पौरेण ऋणं देयं 
निङ्ेवे ऋणिकेन मोपने रते साक्िपनावितं देयतया 
प्रमावितमिति यावत् ।इति रलाकरः। ऋणयाहिणि पि- 
तरि प्रोपिते मृते ु तवेश्यायासंक्े वाशब्दाहुभ्रिकिरस- 
न्याध्यादिमृहीते पतिते तद्टणं पुत्रेण देयमभनावे पौत्रेण 
विभरतिपत्ती साक्यादिभतिपादितं देयमिति दीपकलि- 
का \ विभाविततमृणं पि्पमात्मीयवतु सवृद्धिकं पतै 
दातन्यं पौत्ररवृद्धिकं देयं भपैतरस्तु न देयम् । 

कणमातमीयवसित्यं पैवरदै्यं मिभावितम्। 
चैतामहं समं देयं न देयं तत्सुतेन तु ॥ 
इति बृहस्पतिवचनात् । अत भ्रपौजमारभ्य पदण- 

स्यादेयत्वसुक्तं तरसेत्रादिकं भोग्याधिमनिक्षिप्य यतम 
पितामह्यादिना करणं रुतं तत्र मंतव्यं भोग्याधि तु द- 

स्वा कतमं चतुर्यादिभिरपि वकछुलयैदयमित्याह् र~ 

ल्वाकरुतं याज्ञवल्क्यवचनं 1 
ˆ ऋण छेख्यरुतं देयं युरुपैक्िभिरेव तु 1 
आधिस्तु मुज्यते ताषयावच्त्न मदीयते ॥ 

म्रोपिते तु विशैषयति नारदः । ' 

नारवाकूसंवस्सरारदिातरू पितरि बरोपिते सुतः 

ऋणं दयासितृन्ये का ग्येष्ठ सरति्यथापिं वा॥ 

कदयायनः। 

द 
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पिदिमनिपि रोगार्ते स्वदेशालरोषिते तथा। 
विंशारसंवस्सरदेयमूणं पितुरुतं सुतैः ५ 

ददं च रोगार्तस्य शक्यपरतिकरियसवसंभावनायं पोषि" 
तस्य पुणरागमनसेभावनायां च ज्ञेयं यवि लसत्यत्वे- 

न कथंशिदरोगावधारणं पवा्िनय् पुनगममनस्यति- 
रेकावधारणं तदा पुनर्जीवतोऽपि मृतस्य पितुः पुत्र 

एव करणं दामि । विशतिवपपरवतं प्रतीक्षा न का- 
यैस्याहतुः कात्याथनबृहंस्पती । 

व्यपितोन्मतवृद्धानां तथः दौ॑पवासिनाम्। 
कऋणमेशविषं पुवाञ्जीवतामपि दापयेद्] 

सननिध्येऽपि पितुः पुरणं देयं विभावितम् । 
जासयेधपत्तितोन्मततक्षयञित्रादिरोगिणाम ॥ 
जास॑धो जन्पायः 1 क्षपदितरस्यसताध्यरोगोपरक्तक-. 

म्। पारिजातस्तु यदि पिता सवेथा दानास्षमथेषदा पु- 
वेण ऋणं दातम्यमिति समुदायार्थ इरया । लाकर - 
स्तु ययस्तावशानधिकारप्रयोजकरूपवान् पिता अवि- 
भक्धनश्च पुत्रदा पुपरेणेव तदं देयमिति यदि ख~ 
साधारणथनः पित्ता तवाभू्तोऽपि तदा तेतैव रातन्यं 
यद्र नु पितः स्वयैव ऋणवानास्रथः पुनस्तु समर्यं 
सदा पुमरेणेव दातन्धमिति माहे । यत् परेण सह् पितर- 
कच्छापवा छतमृणं वत्तर्परस्याभावे प्रोपिते पितरि 
पिशं पराश च प्रो दात् । मृते पितरि पिरमा 
यादिरयाह पुहस्पतिः ॥ 



दितीयोर्भः । ७ 

एकच्छाणारुतं सवै दयान शेषिते सतः! - 
मृतते पितरि पिशं परर्मे न कदाचन ॥ `". 

` अविभकैरेकच्छयाभ्रितैर्यदणं छतं तेदेकोपि यले 
पां मध्ये तिष्ठेत् स दयात् चेतुकमप्यविभक्तानां च्रातृ- 
णां मध्ये यस्तिष्ठति स सर्वमेकोऽपि दाप्यः। विभक्तोश्व 
खत य्था ददुरविभकतेः रतमृणं तदेकोपि यस्तेषां 
मध्ये तिचठेतर् स दयात्. । पेतृकमप्यविक्तानी सतृणं 
विभक्ताश्च दायानुरूपमंशम्॥ इति विष्णासूत्रात् । भवि. 
भक्तानां मध्ये एकेनापि यच्कटुंबा्थं रुतमृणं तक्कर्तरि 
मृते परोपिते वा अन्येष्यविभक्ता ददुः । पया चंड्रर- ` 
धृतं या्ञवल्क्यवचनम् 
-, अविभंकेः'कुटुयार्थे यदृणं तु रुतं भवेत्। 

दुखद्किथनः प्रेते प्रोपिते वा कुटुबिनि ॥ 
~ एकत्वेन पसद्धिः पितृ घातृधातृजादिभिरेकेन कुद 

बार्थं यद्णं रतं तरिमन्कुटुबिनि प्रेते भोपिते वा तद 
णय तदक्थापिकारिणस्ते दबः! सामान्यक्ुटुवार्य रुतं 
विभक्तैरपि देयमित्याह मनुः" । 
~ बरहीता यदि नष्टः स्याकुटुबा्ये छतो व्यषः। ` 

दात्य वांधवैस्तत्स्याहिभक्तेरपिं च स्वतः॥ ‹' ' 
दति दौपकलिका । गृदिकुटंवार्थमन्धेरपि रुतम्रण् ̀ 

गृहिणा दाकम्यम् 

रितुभ्यस्रानृपुव्रकीदासश्चिष्यानुजीवििः । 
यदरहीतं कुटुबाये तदरही दातुमर्हति ॥ ` - 
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इति वृहस्पतिंवचनात्)अन्र विरोपयति कात्यायनः 
नाप्राप्तन्यवहारस्तु पितर्य॑परते कचित् । 

कारे तु विधिना देयं वसेयुर्नरेकेऽन्यथा ॥ 
पितरि भरतेऽप्यप्राप्तन्यवह्रिश् पुत्रकं न देयं व्यव- 

हारप्रापिकारे तु देयं विधिना यथांपराप्ीत्य्ः । तथा 
बुहस्पतिः। 

ऋणं पुव्ररतं पित्रा शोध्यं यदनुमोदितम् । 
सुतसलेहेन वा दयान्नान्यया दातुमर्हति ॥ 

ऋरस्यायनः 

ˆ ऋणं पुरत पिता न देयमिति धर्म॑तः। 
देयं प्रतिश्रुतं यच यच स्यादनुवर्णितम् ॥ 

' 'भतिश्रुतं ऋणादानसमयेगीरुतं आदानार्तरे स्वी 
रुतं चानुवणिते । अतर पुत्पदमुपरक्षणं । मनुः ` 

भतिभाव्यं वृथादानमाक्िकं सौरिकं च यत् 1 , 
दंडशुल्कावरेपं च न पुत्रो दातुमर्हति ॥ 
दर्शनमातिभनाग्ये तु विधिः पूर्व भरचोदितः॥ ` 
पातिभाव्यमिच्यत्र दर्शनधत्पयपतिभुवौ विवक्षि- 

तौ वथादानमफख्वानं आक्षिकं यूतनिमितते सौरिकं सु- 
रापाननिभित्तं जत्र यूतसुरापानयेोरनर्हयोिभित्तत्व वि~ 
वक्षितम् । दर्शन्रातिभाग्ये चित्यनेन भच्ययप्रातिभाव्य- 
भप्युपरुप्षणीयं । वृहस्पतिः 1 8 

सैराक्षिकं वृथादानं कामक्रोधप्रतिशरुतम् 1 
भाग्तत्नान्वं दृडदुल्कं रोषं पुजन द्पयेत् ॥ 



` दितीयोर्भिः! २९ 

कामेति कामेन क्रोधेन वा प्रतिश्रुतमिदयर्थः ! का~ 
मक्रोधकूतमाह् कात्यायनः! १ 

सखिता सूक्तकं वापि देयं यल प्रतिश्रुतम् 1 
परपूर्थियै तत वियात्कामरतं ऋणम्॥ 

यतर हितां समुखाय कोषाद्रव्यं विनाश्य वा} 
छक्तं तुष्टिकरं यनु वियात्कोधरूपतं तु तव् ॥ 

रोषः सानिध्यार्दडशुल्कस्यैव व्यक्तमाह व्यासः 

दंडो वा दशेषो वा शुल्कं तच्छेष एवे वा । 
न दतिम्यं तु पुत्रेण यच न व्पावेहारििम् ॥ 

न व्यावहारिकं व्यवहारबहिष्छतसित्यर्थःतथामौतमः 
प्रतिभान्यवणिकशाल्कमययूतदंडे पुजानाध्मभिशवेयुः 
प्रातिभाव्यवाणिज्यादिनिमित्तानि कणानि न पुत्रानध्य- 
भि्येवेयुः न पुत्रान्परिभवेयुःन पुत्रर्दयानीति ताप्परयर्थि 
विष्णुः} न खी पत्तिपुतररुते न सीरत पतिपुत्रौ । अनर 
विशेषयति नर्दः । । 

न भार्यया छतमुणे कथं चित्पत्युरामेवत् 1, 

आपत्काकाद्ते पुंसः कुटुम्बार्यो हि दुस्तरः ॥ " 
आपर्तक्टम्बार्थरुताद्दे भाया रुतमृणं न प~ 

स्पुरामवेत् न पद्युर्देषमिव्यर्थः । याज्ञवल्क्यः | 

गोपरौ(हिकरौदूषरजकव्याधयोपिता । 
ऋणं द्यात्पतिस्तासां यस्मादुतिस्तदाश्चया ॥ 
रौद्पो नटः गोपादीनां सीरुतमूणं पतिर्दयात् य- 



शः 
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स्मादृततिस्तदाश्चया इति देतुनिर्ेशादिति दौपकलिका । 
बृहस्पतिः । 

शौढिकन्याधरजकमोपनाविक्योषिताम् । 
अधिष्ठाता ऋणं द्ाप्यस्तासतं भर्तुक्रियासु तत् । 

तासामृणमधिष्ठाता भर्ता दाप्यो यस्मात् भर्तुरेव क्रि- 
यासु तद्रणे ताभिः रुतमिति योजना । इदं च प्रपेचमविं 
तेनान्यत्रापि यन भाधान्ये ज्लीणां तत्र तथेव म तु जा- 

त्याद्रः फार्यः। तत योपिदेव सर्वमनुसंधतते पुरुषस्या- 
ज्ञस्वादिति चेग्षरवाचस्पत्तिमिश्रादयः अन्यत्र यादशं 
सिया देयं ताह याज्ञवल्क्यः भ 
. भतिकं जिथा देयं पत्या वा स यर्रुतम् । 

स्वयंरुतं च यदृणं नान्यत्खी दातुमर्हति ॥ 
कास्यायनोऽपिं । 
भरना पुत्रेण सारद वा केवरं वारमना कुतम्! 
ऋणमेवंविधं दयान्तान्यया त्नं लिया ॥ 

तत्त॑ भतुपुजरूतं नारदः 1 
न सखी पतिरूतं दयाटणं पु्ररुतं तया । 
मर्तुकामेन वा भरना उक्ता देयमृणं स्वया ॥ 
अभ्रपननपिसा दाप्या घनं ययाध्ितं खिया ॥- 

भत्यासननमरणेन प्रत्यासन्नप्रवासेन वा भर्वा उक्ता देय- 

मृर्णं त्वयादेयमियाज्ञापितायासा उक्तास्मिन् मृते दे- 
शात गते वा ऋणं अनिच्छेस्यपि दापयितव्या यदि भतृ- 
धन तदाधरितमिचयर्थः । मरुकामेनेतयुपलक्षणं । नारदः 1 



दितीयोषिः। ५६। 

अंतिमूाःसतैरिणोनां यापुनरम्वा प्रथमा च या-। 
ऋणं तयोः पतिरुतं दयायस्ते समश्रुते ॥ , 
चतुविंधानां स्वैरिणीनां व्यभिचारिणीनां मध्येया 

अतिमा चतुथीं पुनम च.जिविधानां मध्ये या प्रथमा 
प्रथमोक्ता ते->एव . धियौ पारगृह्णन् तरपतिरुतम्णं 
द्वाव् । पुनभूतैविध्यं स्वैरेणी चातुविध्वं च॒ नारद 
.एवाहःतव्यथा । - - } ~ 

परपृ्वाः ्चियस्तन्याः सप परोक्ता यथाक्रमम् । - 
पुनर्भुल्िविधा तासां स्वैरिणी च चतुर्विधा ॥ 

 कन्धेवाक्षतगोनिर्या पाणिव्रहणदूिता ॥ 
पुनर्भूः भयमा परोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥ 
देशयर्मानवेषय खी ग॒रुभिर्णा प्रदीयते | 
उत्पन्नलादसाऽन्यस्मिन्दितीया सा प्रकीर्तिता ॥ 
असस्स देवरेषु स्री वधर्य प्रदीयते । , 
सवणाय स्पिदाय सा तृतीया प्रकीतिता ॥ 

ˆ "स्री प्रसूता प्रसूता वा पद्यविव तु जीवति । 

` कमित्समाश्रयेदन्यं पयमा स्वैरिणी तु सा ॥ 
कौमारं पतिमु्सुज्य या सन्य पुरूपं भ्निता } 
पुनः पत्युगृहं यायास्सा दितीया प्रकीर्तिता ॥ ` 
भृते भर्तरि तु प्रासा देवरादीनुपास्य या । 

~ उपागच्छेत्परं कामात्स वृतीया भकीर्तिता ॥ 
प्राप्ता देशाद्धतक्रोता क्षुचिपासातुरा तु या! 
तवाह्मिद्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्तिता ॥ 
काव्यायनः। 
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निरधत्रैरन पस्तु यररतं शोडिकादिभिः। 
तस्खलीणासुपभोक्ता तु दयात्दृणमेव तु ॥ 

जादिशब्देन हयधीनदृत्तयो यह्वाः । कास्यायनः ॥ 

दीर्घभवासिनिर्वधुजडोन्मतादिठिगिनाम् । 
जीविनामपि दातव्यं तत्खीद्रन्यसमाभ्नितैः ॥ 
वीर्घमवासिभ्रभृतीनां या खी यच द्रवयं तद्भाह्कै- 

रिव्यर्यः। अत्र च पिवुरथादरमेव ऋक्यग्राहिमरमृतिभिः 
कि चेसैरूयेव पुत्रवदन्ापि वृद्धिदानानमिधानादिति 
विशेषः। यत्र तु ब्राह्मणो धनिकः स च निरन्वयो मृत- 

स्त्राट् नारदः 
ब्राह्मणस्य तु यदेयं सान्वयस्य म चास्ति सः। 
सङुल्येभ्योऽस्य निनयेत्तदफावेऽस्य वंशुषु ॥ 
यदा च म सकुल्याः स्युनं च संबधि्वांधवाः। 
तदा दयाद्धिनातिभ्यस्तेष्वसस्स्वप्मु निक्षिपेद् ॥ ̀ 
ब्राह्मणस्य धनिकस्य सान्वयस्य देयं तेन तस्मै त~ 

इदता तदन्वयाय दातव्यं यदि तु सान्वयो नास्त्यसौ 
तदानुक्रमेण सकुल्यादिभ्यस्तदभावेऽप्सु निक्षिपेत् । 
माधवा अन्वयस्तकुल्यान्यतम्त मातापितृसंबद्धाशक्षबि- 
सादेसतु राजैव गृद्णोयाव्राह्लणधनवर्जं हे राजगामि॥ 
इति वचनात्॥ तेन ब्रह्मस्वं राज्ञा कथमयि न गृहीत 

म्यमिखर्थ. ॥ 
दति विददिरचिते किवादार्णवसेत्वास्ये ! कणादान 

भकरणं दि्वायोभिः॥ २६ 



तृततीयोर्भिः ॥ बद् 

तुतीयो्भिः! 
अयोद्राहणवेधिः । यचर्णं ध्रार्थनकाके भार्थितोपि 

कणी न देदात्ति तत्र धनिकेन यत् कर्तव्यं तदाह मनुः 
यैर्रुपायैरर्थं स्वं पराङ्ुयादुत्तमर्णिकः। “ 
तैस्तैरुपायैः संगृह्य साधयेद वर्णिकम् 1 
धर्मेण व्यवहारेण च्छठेनाचरितेन च । 
प्रयुकं साधयेद्थं पचमेन ब्ठेन च ४ 
परवपूवसामर्याभावे उत्तरोत्तरं संगृह वीरस्य । 

धर्मे वृहस्पतिराह । 
सुह्य्संयधिसंदिष्टैः सामोक्त्यानुगमेन च 1 
भ्रयिण वा कणी दाप्यो धर्म एष उदाहतः ॥ 
ऋथिकस्यये सुद्टरसंयधिनस्तेपु स्देशो यो पच 

सामवचनं यचानुगमनं श्रयोपवेशनं वा धनिकस्य स 
धमं ऋणोद्भाहणोपाय दरत्यय॑ः । व्यवहरे कारयायनः। 

धार्पोवरुद्ध ऋणिकः प्रकाशं जनसंसदि । 
यावन्न दृषदं च देशाचारस्थितिर्यया ॥ 
यावद्ानं जनसंसदि ऋणिकस्य धनिकेन धारणं 

म्यवहारं इत्वर्थः ¡ छखाचरितबख्यत्कोरेषु वृहस्पतिः! 

छद्मा याचयित्वार्यमानीय ऋणिकाद्धनी। 
अन्वाहितादे चाहमस्य दाप्यते यत सोपधि; ॥ 
ऋणिकस्य धनमन्वाहिनादिना छच्यना आदस्य का 

यत्र दाप्यते तच साधनेायसोपधिः सच्छरपुव्यतं 
इत्पथः! 
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पुत्रदारपशुन्वध्वा रत्वा द्वारोपवेशनम् ॥ 
यत्रणीं दाप्यतेऽ्थ स्वं तदाचरितमुच्यते 1 

स्वा स्वगृहमानीय ताडनायैरुपकमैः ॥ 
ऋणिक दाप्यते यन बस्पत्कारः स उच्यते । 
पुत्रदारोपरोधद्मरीपवेशनं च य उद्भाहणोपायस्त- 

दाचरितमुच्यते इति पूरव॑वचनार्थः। दितीयवचनस्य 
तु स्वगृहमानीय ताडनादिरक्षण उद्भाहणोपायो बरा- 
त्कार उच्यते दसयर्थः ॥ इदानीं कोऽषमर्णः केनोयये- 
न साध्य्ठदाह् कात्यायनः । 

राजानं स्वामिने विषं खियं नैव भस्लाधयेत् 1 
ऋकियनं दुरहदं वापि च्छटेनैव मरसाधयेत् ॥ 
ऋक्थिनं दायादं । तथा । 
वणिजः कर्पकग्नव शिल्पिनश्चात्रवीद्धुगुः। 
देशाचरेण दाप्याः स्युदुटान्संःपीख्य दापयेत् ॥ 

„ वणिजा्दौनधिरु्य देशाचरिण दाप्याः स्युरिति 
भूगररत्वदि्यर्थः 1 यत्र धारणेपि धनं न रम्यते त~ 
जह् चुहरपतिः ! 

निर्धने कणिकं क्म गृहमानीय कारयेत् । 

गूएदिवणाय नादणस्तु दापनीयः श्नेःनिः # 
याज्ञवल्कयः 1 

हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थं कर्मं कारयेत् । 

' ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः निदोष्यो ययोदयम् ॥ 
कण्वं ऋणनिस्ताराथं यदर्य ययापनेर्पीति 



तृतोयोर्मिः।, ३५ 

रल्ञाकःः । उत्तमणपिन्षफा अपरषटनातिमृणश्योधना- 
समर्य स्वनत्यनृरूपं कर्म कायत । व्राह्मणः एनर्त- 
धादिषः कुटुबाविरोधेन यथासंभयं दापनीय इति दी. 
पकटिका व्यापारदार कणरोधनं न बराह्मणस्य [यथा 
कात्यायनः । 

कमणा क्षतविटशू्ान्समहीनांष्ठु दापभेतर् । 

कमणा व्यापारा यत्र ब्राह्मणता उतमरमाधमणौं 
तव खन्वौ व्राज्षणतवावच्छेदेमैव मिद्य इति वा- 
केपादिति रल्ाकरः । ययुत्तमर्णं कणमोचनार्यमादावप- 
रिभाषितं भरिदितं कर्म कारयदर तदासौ राज्ञ पूर्वसाह- 
सं दंव्यः। कणिकथच अणान्मुच्यते द्राह् कात्यायनः 

यदि हयदावनादिष्टमशुभं कमे कारयेत् । 
्र्ुयाच्छादतं पूव॑मृणासमुव्येत बणिकः॥ 

वाचस्पतिमिश्रेण प्रथमत एववलव्करि दंडमाह् का- 
स्यायन दव्याप्नाप्य यदिवादायनादिष्टमिति परितं यया- 

दावुणिकं गर्हितं कर्म ऋणनिधतिनाय धनिकः कारयेत् 
तदा सः पूर्वसादं दंसयः कणिकश्र कऋणाम्मुच्पते इ~ 
ति ग्याख्यातम्। 

अय शतिषिहीनः स्यादणी कालविपर्ययात् । 
शक्तयपे््यमुणं दार्यं काटे कठि यथोद्यम् 

रानिविहीनस्य ऋणं दातुमित्ादिकाटपिपर्वाहुरभि- 
क्षदेः पदि परमवुद्धि परापे पनमृणिको दातुं.न शक्रोति 
तदा चक्रवुद्धया स्वेच्छया धारयेत् । यया वृहस्पतिः । 
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पूर्णावधौ शांतलाभमृणमुद्राहयेदधनी ! 
कारयेदा धनी ङेख्यं चक्रवृद्धिन्यवस्थया ॥ 
शाता परमवुद्धिं प्रे । बृहस्पतिः। 
दिगुणस्योपरि मदा चक्रवृद्धिः भगृह्यते । 
भोगराभस्तथा तत्र मृ स्यात्सोदयमृणम् ॥ 

यच यत्र तव ततरेत्यध्याहार्य । तथा चं यत्न चक्रवृदधि- 

गृह्यते तत्र यथा सोदयमृणं गुणस्योपरि भवति तथा 
भगरभोऽपीव्यर्थः । ऋण्यभावे स एव । 

हिरण्ये दिगुणीभूते मृति नष्ेऽधमर्णिके 1 
द्न्यं तदीये संगृह्य विक्रीणोत ससाक्षिकम् ॥ 
रषदा रुतमूल्यं वदशाहं जनसंसदि 1 
ऋणानुरूपं गृह्णीयान्तदन्य जु विवर्जयेत् ॥ 
स्वधनं च स्थिरीरुत्य गणनाकुरकिर्नरः । 
तदधुज्ञातिविदित प्रगुक्तन्न पराभ्रुयात् ॥ 

नष्टे पलायनादिनाऽत्यंतादर्शेनविषये तदीयं द्रव्ये च~ 
धकरूपं तदेपुज्ञातिविदितं तदधमर्णविखासविषयवि- 

दितं । तद्धनं क्ञातृविदितमिति विवादचितामणौ पारः 
मतुः। 

यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णोऽ धमर्णिकात् । 
स राज्ञा नाभियोक्तभ्य स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ 

यथाविषयं घर्मादीन्साधनोपायान्परयुंजानो न राज्ञा 
निवर्तनीयः इतति तासर्यारथः । याल्ञवरूक्यः 

भतिपनं साधयन्नर्थं न वाच्यो नृपतेर्भवेत् ॥ 
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साध्यमानो नृपं गच्छन् दस्यो दराप्यश्च तद्धनम् ॥ 
संतिपनमर्थं उत्तमर्णः साधयन् वद्यपमणों र- 

जि निषेदयेततदा एतद्रू कथं करोषीति राज्ञ नो वक्तग्यः। 
नखादिना तुं साध्यमानोधमर्गो यदि राज्ञे निवेदयेत् 

तदा तद्धनमुत्मर्णस्य दाप्यं दंडः स्वयं याह इतिं शू- 
ठपाणिः । वाच्यो नपिध्यः । प्रतिपनाऽदुीरुतर्ण इति 

~ चेडेश्वरः। यस्तु विप्रतिपनो न्यायवादी स नासेध्यः। 
तथा च बृह्पतिः। 

, नासेद्धग्यः क्रियावादी संदिग्धेऽय कथंचन । 

आल्तेषयंसवनासेध्यं दंडयो भवति धर्मतः ॥ 
प्रदातग्यं यद्भवति ध्॑तस्तददास्यहम् । 
एवं यत्रणिको वरति क्रियावादी स उच्यते ॥ 
रूपसंस्यादिलामेपु यतर घ्रातिर्दोरभवत् । 
अदेषदेययेोवापि संदिग्धारथः प्रकीतितः॥ 
स्पे धनस्य सूपे सुवर्णरजतादौ संस्यायानियत्ता 

याम् । आदिपदादाध्यादूौ । लने कलाय देदवयोरयत 
दयोरथिपरतयर्थनोर्धातिर्वप्रतिपततिर्भवति सोऽर्थः संदि- 
ग्ध उच्यते । मनुः 

अधमण्थतिद्यर्थपुत्मर्गेन चोदितः। 
दापयेद्धनिकस्या्ंमथमणंविभावितम् ॥ 
अस्पार्यैः। अवमर्णाद् यो रभ्यायं्तत्ति्धर्यमुं- 

मर्णैन चोदितो या प्रकतत्वाद्निकस्या्थं भदापयेतर् । 
अधमरणकिभावितमधमणंलम्यवया धनिकेनैव विभा- 

1 
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वितं ्रमणिन बोधितम् । यत्न तु दंडनौीयो धनवान्म- 
वति तच विवादविपयाव् दिगुणं घनं दंडयः 1 

यो यावनिक्कवीतार्य मिथ्या याचति वा वदेत् । 
तौ नूपेण हयं धर्मज्ञो दाप्यौ तद्विमुणं धनम् ॥ 
योभियुक्त आशयदेत्िण नि ङ्वं करोति अभियोक्ता 

वा मिध्यामियोगं करोति तावुभावपि अधर्मव्यवहारि- 
णौ नृपेण विवादविषयाद्धनादिगुणं दंडनीयापिति समु- 
दितार्थः \ यमः। 

ऋणिकः सधनो यस्तु दौरारम्यान भयच्छति । 
राज्ञा दापायेतन्यः स्यादरहीत्वा दिगुणं ततः ॥ 

नारदः । 
ऋणिकः सधनो यस्तु दौरारम्यान प्रयच्छति । 
राज्ञा दापयितन्यः स्याद्वुहीत्वांशं तुं विशक्म् ॥ 

पिशके विशतिततमभागे एप च गुरुखघुर्दंडविकल्पो 
दैडनीयगुणजातिशक््यपेक्षया द्रटन्यः { तया 1 

- ऋणे देये प्रतिज्ञाते पचकं शतमर्हति । 
अपङ्घवे तद्धिमुणं तन्मनोरनुशासनम् ॥ 

अस्यार्थः । जादौ विमते पश्चादनुमते शते पंचकं 
पश्चाद्पि विमते प्रमिते शते दशकं विमत्तो राज्ञा दृड्यः 
इदं देख्याल्पधनविपयं 1 याज्ञवल्क्यः ॥ 

निङ्कवे भावितो दयाद्धयनं रज्ञे च तत्समम् 1 
मिध्याभियोमो द्िसुणमभियोगाडनं दरत् ॥ 

कारणे तु विशेषः स्यालितस्थैकतरस्यं च 1 
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भरा्ल्यायवादे च तथा जित्स्थेकवरस्प तु ॥ 

मध्यविधधनस्य भिथ्याकारणभाङ्ल्यायवाद चिदं 

वरष्णुः ॥ उततमर्णश्द्राजानमिषात्तदिभावितीऽधमर्णौ 
रज्ञि धनदशमभागं दंडं दत्वा दयात् प्राप्माथश्रो- 

त्मर्णो विशतितममंशे । दयादित्यस्य ऋणमिादि। 
काटयायनः। 

मानर्णसमवाये तु ययद्पू्वरूतं भवेत् । 
सच्तदेवायतो देयं राज्ञः श्रोतरियतो न च ॥ 
एकि खिसिततं यज तच कुर्यादं समम् ¦ 
ग्रहणं रक्षणं खाभमन्थथा तु यथाक्रमम् ॥ 

यस्य द्रव्येण यत्पण्यं साधितं यो विभावयेत्} 
तद्रन्यमृणिकेनैव दातन्यं तस्य नान्यया ॥ 

उन्यद्रम्याभावि तस्यैव कते तदेयमिव्यर्थः ।याज्ञवल्क्थ। 
द्वर्णं पाटये्ठेख्यं शुद्धे चान्यच्च कारयेत्} 

सक्षिमच भवेयदा दातम्यं तस्ससाश्षिकम्। 

याज्ञवल्क्यः ॥ 
रेस्यस्य पृठेिचिखेदत्वादस्वा धनं ऋणी । 

~ धनी चोपगतं दयास्स्वहस्तपीरनि्ठितम्॥ 
यदाऽधर्माणकः सकलमृणं दातुमसमर्थः शकयनुसररे- 

ण दस्वा पूर्वरुततस्प छेरयस्य पृष्ेऽभिरियेत् एतावद 
सुत्मर्णेनोपमतंपा्मिति धनी तस्यैव ठेख्यस्य पृषे द्- 
यादमिष्ितर् एतावन्मया छव्येभिति कयं सहस्तपरि- 
चिन्हतं स्वहस्तव्विवाक्षरविङ्कितमित्यथं इति मिता- 
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कषरा 1 समय्क्रणशोधनासामर््ये यावद्धनं ददाति ताव 
रणी ङेस्यपृरेभिचिचित्) धनी च प्रायेण पतनं दयात् 1 
यथा विष्णुः ॥ असमाने रेख्यासन्निधाने चोचमर्णः 
स्वटिवितं दयात् ॥ इति शुरुपाणिः। वृहस्पतिः। 

धर्मादिनाद्राह्य धनं यस्तुपरि न रेखयेत्। 
न चैवोपगतं दया्तस्य तदृद्धिमा्रुयात् ॥ 
अवर वृद्धहानिरिति कल्पतरुः तस्याधमर्णरय तद- 

तं वद्धिमा भुयात् सकरं भवेदिति प्राहुः । ऋणे तु रु- 

त्ले दत्ते ठेख्यं किं कर्तव्यमित्यत्र विशेषः भरकीर्णे वक्षयते॥ 
दति पिददिरचिते विवादार्णचततेतुके ॥ वृद्धिभेदादिध- 
मण तृत्तीयोर्मिरियं गता ॥ ३॥ 

चतुर्थोर्मिः। 
अथ दायभागः ॥ ताह नारदः। 
विभागेोऽर्थस्य पित्र्यस्य पुवररयत्र प्रकल्प्यति । 

दायभाग इदि प्रोक्तं तदिवादपदं बुधैः ॥ 
पित्त आगतं पितयं पितृमरणपातित्यायधीनजात 

स्वत्वकमिति यावत् । पित्यस्येति । पुत्रैरिति च संबंधि- 
मारोपलक्षणं । संययिमात्रेधनविभगि दायपदपरसोगा- 
च्। दायभागविवादपदमुपक्रम्य नारदेन मात्रादिधन- 
चिभागस्योपर्दशगित्वात् । पिनादिपदमदस्वैव 

एप द्लीपुंसयोरुको धर्मो वो रतिसंज्गितः। 

आपयपर्यपरापिश्च दायभागं मियोधत ॥ 
इव्युपक्रम्य यावत्संयंयि घनविभागस्य मनुमाप्पु- 
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तवात्र दीयत इति व्युत्पा गयशव्दो ददातिभरयोग- 
श्व गोणः। मृतपररनितादिस्वत्विुत्िपूवंकपरस्तरवो- 
स्तिरूपफलसाम्यानू । ततश्च पूर्वस्वामिनःस्वसोपर- 
मे परषसवामिरसबेधाधीनं यतर दर्ये सवसं तन निर 
दायशब्दः ततन मृतस्य पतितस्य उपरतस्पृहस्प तादश. 
धने परथमं पुतरोधिकारी बहवश्चेत् पुवाः समं विभजेरन्। 
एवमन्यत्रापि तदप्तवि पचः तदभावे प्रपौनः 

पुनानो नरकायरमात्रायते पितरं सुतः। 
वस्मात्पुत्र इति प्रोक्त स्वयमेष स्वप॑भुवा ॥ 

इतति मनुवचनेन । 
पुत्रेण लोकान् जति पौत्रेणानत्यमश्चुत ! 
अय पुत्रस्य पत्रेण वरधस्यप्नोति विष्टपम् ॥ 

इति वसिंष्ठवचनेन। 
लोकानंरयं दिवः प्रापि; पुतरपीनप्रपोरै" । 
इति यान्ञवस्क्यवचनेन च पुवादीनां जन्मभमृति- 

पित्रादेः परलोकोचितमहोपकारकत्वपतिपादनेन धन- 
भगिखन्ञापनात्। 

स्येेन जातिमात्रेण पुत्रीभवति मानः) 

पितृणामनृणश्चेव स तसमाखव्युमर्हति ॥ 
इति मनुनेपकारकल्वेनैव स्फुटं धनाधिकास- 

तिपादनात् सत्सवंगजेषु तद्वामौ हथो भवतीति वीधा- 
यनवचनान्मृतपितृकपौचमृततपितृपितामहकमपौनयोः 
पत्रेण सह तुल्याधिकारः पर्वणर्िबदातृवेन उपकार- 
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विशेषान्! जीवत्पितृकपीव्रजोवत्ितुयितामहकप्रपौव- 
योर्नाधिकारः पार्वणर्पिडदानाभावेनोपकारकल्वाभावात्। 
एपामभावे विभक्ताविभक्तस्थावरादिधने पल्ली तधिका- 
रिणीति श्रीरुप्णतकाख्कारस्मार्वभद्यचार्यजीमूतषाह- 
नग्रभृतयः प्राहुः! विभक्तधने पली अधिकारिणी । अवि- 
भक्तथने चात्रादयः क्रमेणाधिकारिणः पली तु यसा- 
चछादनमानकभागिनी दति तु मिश्राः। धर्मपरायणा सती 
पटन्यधिकाररेणी ! 

अपुत्र क्षयनं भर्तुः पाख्यैतो चते स्थिता 1 
प्येव दयात्तरिपडं रुत्लमंशं रमेत च ॥ 
इति वृहन्मनुवचनाव् 1 
पली दुहितरश्चैव पिन श्रातरस्तथा } 
तत्सुते गोजो बंधुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥ 
एपामभवि पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः 1 
स्वर्यातस्य दपुतरस्य सववर्णेष्वयं विधिः ॥ 

दति याज्ञवल्क्यवचना पततिसवरगार्ं गुणवदधरिभ्यो 
दानमप्यनुमतम् 

ततत्टणवते देय पतिप्राणनकाम्यया ॥ 
इति वचनात्} 
सीणां स्यपतिदायस्तु उपभो गफलः स्मृतः। 
नापा स्रियः कुर्युः पतिवित्तास्कयं चन ॥ 

इति वचनाच ।अपहारश् धनस्वाम्यतुपयौमे भवतति 
अत एव वर्तनारृक्ती आधानं विकयणमप्यनुमतं देद्- 
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नाशै उपकारविरोपात् तस्याः पविप्षपरतत्रता। न तु 
स्व्नन्पम् । ॥ 

+ मृते भर्तयपुवरायाः पतिपक्षः भमुः खियाः। 
विनियोगेऽयरक्नायां भरणे तु स इरः ॥ 

इतिवचनात् । तदभावे पितृपक्षः प्रभुः। 
परिक्षीणे पतिकुरे निर्मनुष्ये निराश्रये । 
तत्स्िडेपु चासरसु पितृपक्षः पभुः सियाः॥ 

इति वचनात् । पलौ चाधुना सवर्णैव कखावसवर्ण 
विवाहुनिपेधात् । अस्या एव धनभागितवम्। 

अपुत्रा शयनं भर्तुः पारपंती गुरैस्वितता। 
परन्थेव द्यात्तरिपडं कुरलमंशं रमेत च + 
इति वचनात् ॥ इति पल्यधिकारः ॥ पल्यभावे 

कुमारी धनाधिकारिणी 
यथेवारमा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । 
तस्यामात्मनि जीवत्य कथमन्यो धनं हरेत् ॥ 
इति मनुवचनाव् । अपुत्रस्य मृतस्य कुमारी ऋक्य 

गुङ्णीयात् । तदभवि चटेत्ति पराशत्वचनाच्च । तत्रायं 
विशेपः । कन्या जातापिकारा प्रात परिणीता अवि- 
दमानपुत्रा यदि मृता तदा तविितृदाये सपुवाधाश्च भ- 
भिन्यासतुल्फाऽ विकारे च ठु वदर्वदीयां सीध एषे 
तेषामधिकारात् 1 वदमि पुत्रवती संभाषितपुत्रा च 
तुल्याधिकारिणो \ एतयेरिकत्तसभवि अन्यतषपिका- 
रिणी! 
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पु्राभ्ावे वु दुहिता तुल्यसंतानदर्शनार् । 
पुरश्च दुहिता चोभे पितुः संतानकारकि ॥ 
इति वचनाच । 

सदशी सदेनोढा साध्वी शुश्रूषणे रता । 

छुतारुतावाऽपुत्रस्य पितुर्नहरो तु सा ॥ 

इति वचनात् । स्वपुदासा पा्चणपिंडदातृत्तया द- 

योरपरासविशेपाच । संतानश्च पिददोऽपिमतः अ- 

पिडदस्यातुपकारकखेनान्यसेतानादसंतानाचाविरेपात् 

रवा पुत्रिका भरुता तदन्या अपुत्रसपापलीकुमारीक- 

स्ेस्पपि योध्यं पलीकुमार्योरभाव एव कुवः दुदित्रधिका- 
रावगमात् । बन्ध्यापू्हीनदिधदयोस्तु नाधिकारः स्व- 
संत्तया स्वजन्यसत्या च पारवणपिडदानाभावात् । कि- 
हु तयोः पतिकुठे वरतना्ाव ग्रासाच्छादनभागितवमि- 
ति । तयोरभादि दोषदः! , 

अयुतरपौतरे संस दैदित्रा धनमाघरुयुः 
इति वचनात् । 
यथा पितुधन् स्वाम्यं तस्या<स्रस्वपि पंुषु । 
तथैव तत्सुतो ऽपी मातुमातामहे धने ॥ 
इति वचनाच 1 अवापुत्रपौनपदंटुहितुपर्यैताभाव 

परं । अन्यया याज्ञवल्क्याक्चनषिरोधः स्यादिति भो- 
रुष्णतकौङकारस्मात्तेभदाचार्थजीमूतवाहनादयः पाहू 
पुनाषभाव एव दुदिनृसचेपि दैदत्राधिकार इतिगो- 
बिद्राजस्तिव्यं यया येन दैषटित्रदेयपिदिन दुहिता प~ 
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तुधनाधिकारिणी तथेव तेनैव पिददानेन दुहिनुसुतो ऽपि 
मातामहधने स्वामी सस्छपि पिवादिष्विवय्थंः । तद- 
भावे पिता तदभावे माता । प्रागुक्तथा्नवल्कौयात् । 
अनपत्यस्य घनं पल्यभिमामि । तदभषे दुहिवृगामि- 
तदभि दौहित्रमामि तदभावे पितृगामि तदभावे मात्र 
गामि इति विष्णुवचनात् । तदभावे धातरः। 

पत्नी दुहितःशरैव पितरौ भ्रातरस्तथा । 

तत्सुतो गेत्रजी वधुः शिष्यः सवरह्मचारिणः ॥ 
एषामपि पुरस्य धनभापुचशेचरः \ 
स्वर्यातस्य दयपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ 
इति याज्ञवल्कीयास् । पराुक्तविष्णुसमतेश्च। तना- 

पि प्रथमे सोदरः “तेदरस्य तु सद्र" दति वचनात् । 
धनिमोग्यपिनादिनिकपिडदानादनिमातामहादिभोम्य- 
पिडदानाच। तदभावे वेमत्रेयः वद्धोग्पपिंनादिर्पिढत्र- 
यदातृत्वात् । अत्रापि पेमात्रेयस्य संसृष्टत्वे सोदरस्या- 
संसृष्टतवे तयोस्तुल्याधिकारः सोदरसोदरमीः संसृष्ट 
सोद्रः सोदराणामेकवरस्य संसृष्टतवे अर्परस्यासंसृष्ट- 
तवे संसुष्टसोदर एव गृह्णीयात् । 

संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः! 
दयाचापदरेवेशं जातस्य च मृतस्य च # 
अन्योदयंसु संसृष्टो नान्योदरयो धने देत् । 
असंसृख्यपि चादयात्संमुषटो नान्यमातृजः ॥ 

हति ब्निवल्कीयात् । असंसृ्यपि सोदरे गृक्ती- 
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यात् । सोद्रपदमनुवर्वते नान्यमातृज एव संसृष्टो गु- 
कीयाद् संसृष्टपदमेव वा सोदरमभिधतते अत एव वृद्ध 
याज्ञवल्क्यवचनं “सोदरो नन्यमातृज' इति जितेद्िये- 
ण छिखिते 1 तदा च पूर्वधस्य संसृ्टीस्यनुवरतते तेन न 

केवरुमन्योदरयं एव संसृष्टी गृह्णीयाच्त कितु संसृ्टयपि 
सोदर इव्यर्थः। तेनासंसृटिना सोदरेण संसुष्टिना असो- 
दरेण च विभज्य गुहीतन्यं । अविभक्तस्थावराणां तुं 
सोद्रत्वासोदरव्वानादरेण सरवैरेव सर्म विभजनीयं य~ 
थायमः 

अविभक्तं स्थावरं यत्सर्वे गमेव तद्भवेत् । 
विभक्त स्याषरं याघं नान्योदरवैः कथचन ॥ 
सर्वैपां सोदरासोदराणामिय्यर्थः घ्रातृपुत्रे चेयं री- 

तिरनुसरवव्या । तदभावे भरातुपु्रः तत्रापि प्रथमं सोद- 
रभरानृपु्रः न तु वैमघरिय्रातृपुत्रोपे तद्त्तधनिपितृ- 
पितामहपिडे धनिमातूपितामहभोग्यव्वाभ्नविन सेद- 

रशनातृपत्रपेक्षया तस्यारयेतेपकारकसवात् । 
स्येन भवां सह प्रादे माता भुंक्ते स्वधामयम् । 

पितामही च स्वेनैव स्येनैव प्रपितामही ॥ 
दस्पादिपु पित्रादिर्षिड ्पिडदातुर्मो्ादीनां भोगश्युतेभ 

तद्भावि वेमत्रेय्रातुपचः तदभावे गोघ्रजः! त्राय क 
मः! घरातुपौवः पागुन्तयाज्ञवल्कीयात् धनिनः पितुः 
पिडटातृत्वात् सपिंडत्वाच । अव्रापि सोदसयेमात्रेयभा- 
चृपुयरचत् कम वोध्य दति श्रीरुप्णतर्काखंकारः ! तद् 
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भावे पितृदौहित्ः धनिनः पिवादिर्पिडवयदानावर् तं- 
दभवे पितामहः दैहिवतिस्वसंतानाभपि पितुरधिका- 
रवत् दोिातपितरसतानामवि पितामहाधिकारस्प सां 
दष्िकन्यायतिद्धात्। पनिभोग्यप्रपितमहापिबदात्- 
त्वा) तदमव पितामही । 

अयपल्यस्य पुरस्य माता दायमवप्ुपातू 1 
मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता ररेदनम् ॥ 
इति मनुवचनाद्।यथा पिवरामवि माता तथा पि- 

तामहामवे पितामहीति साधिकन्थयेन पितामहा- 
रपं पितामद्ना अधिकार इयर्थः तदभावे पिवृन्यः ध 
निभोग्यपितामहणितमहिंडानृतवदरतदभावे षितृ- 

व्यपुतरः तस्यापि धतिभोग्पपितामहप्रापितामहपंबदतु- 

सवात्र तदभावे पितृब्यपेतरे धनिपोग्यपितामहरपिडाृ- 
तवात्।तदभवि पितामहदोहिः घनिमे्यपितामहधपि 
तामहर्पिडदतृखाद्न च धनिशोग्यरपिडदयदातृखेन ष 

निभीग्यपिडेकदातुः पितृव्यपौत्रादसयोपकायधिक्यमि- 
तिवयं पितृव्यपौवरस्यसरपिहस्वेन बटवचात् अत्रे पि- 
तामहदौहिनाभावे पितुव्यदौद्विः धनिभोग्पतयिता- 
महापिातुसवादिति श्रीरप्णतकंटकार आह तर्बि- 
स्यं । तद्भावि प्रपितामहः तद्भावे पपितामही 1 ्ागु- 

कर्सटष्टिकन्यायतिद्धस्गनूतदभावे प्पितामहपुजः त~ 
दभावे प्रपितामहीः तदभावे तमपरः तेषामपि ध- 
निभोग्पतस्रापितामहपिडदातृलातर । वदमये प्रपिता. 
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यह्दौदहिजः धनिभोग्यप्रपितामहपिंडदातृत्वाद् ॥ तद~ 

भावे मातामहः । तदभावे मातुकः तदभावे तत्पुत्रः तद्- 
भवि । तस्पोत्ः मनुना- 

अर्याणामुदकं कार्य्य तरिषु पिडः प्रवर्तते । 
अनतरे संपिडाथस्तस्यतस्य धनं भवेत् ॥ 

इत्याभ्यां वचनाद्धभ्यामुपकारानतर्यक्रमेणापिकार- 
प्रतिपादकाभ्पां तेपामपिकारभतिपादनादायभागप्रकर- 
णे तयेोरभिधानस्योपकारक्रमेण धनाधिकारन्(पनैकप- 
याजनकलात् । अन्थया एतदकरणे तदपादानवैयर्थ्य 
स्यात् । तदभावे वुद्धपपैत्रः। तद्वि ऽविद्धमपोत्रः। 
तदभावि ऽत्यतिवृद्धपरपौनेः । तेषां म्रवभोग्येपदातृत्वा- 
त्) तद्भावे वृद्धमपितामहः} तदभि तत्पुरः । तद~ 
भवि तत्पोजः । तदभावे तसपैत्रः 1 तदभवि वृद्धपरपि- 
तामहदौदिनः ! तदभावे अतिवृद्धभपितामदः । तदभा- 
वे तत्पुत्रः । तद्भवे तरपौनः । तदभाव तस्मपीत्रः। त- 
दभावे अतिवृद्धमपितामहदहिवः 1 तदभावे भव्पतिव्- 
द्पितामहः। तदवि तत्पुत्रः 1 तटभावे तत्पौत्ः । 
तदभावे तस्मपौवः 1 तदभावे ऽत्यतिदृद्धपपितामद्दौ- 
हिः 1 

यहयो जातयो यच सकुल्या वांधवास्तथा । 
यो ह्रासनतरसतेषां सो 4नपत्यधनं ददा 
इति यृहस्यक्िवचनान् \भआसनतररवं च उपकार्- 

तास्तभ्येन~ '्रयाणामुदकं काय्यग् › दति प्रागुक्तव- 
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चनात् । अनन्तरः सयिहाय इति प्रागुक्मरुषेचना- 
च । तदभावे समानोदकाः सकुल्यपदैमैव ते उपात्ता 
मंतच्याः। तदभावे वृदसद्युक्तवांधवा इसयनेन आस- 
पितृमतुर्गायवा यथाक्रमं धनाधिकारिणौ म॑तव्याः । त~ 
दभावे भावार्थः तदभावे वेदरायध्याप्यशिष्यः। आचा- 
यः शिष्य एव च इति । मनुना क्रमेण वयोरधिकारम- 
पादनातर। तदभावे सव्रह्मचारी सतीष्पः 'व्रह्मचारिण) 
इति याज्ञवल्क्यवचनात् । तदभावे सवप्रमस्थाः सगो- 
जाः। तद्भवे तथाविधाः समानपरवसः पिडमोवराषसवे- 
धाः ऋक्यं हेयुरिति षचनाव् । तदभावे स्वयामस्य(:ै- 
वियतवादिगृणयुक्ता बाह्षणाः।एतेपामभावे त्रिषादीनां 
धने राजा ब्राह्लणधनव्जं राजगामीति वचनात् । बा 
क्षाणनां तु । 

सर्वेपासप्पभावे तु बाह्मण धनहारिणः। 
मैविथाः शुचो दाता एव धर्मो न हीयते ॥ 
इति मनुवचनात् । य्ामातिरस्यस्व व्राह्मणस्यापि- 

कार् इति ॥ 

$थ वानेप्रस्थयतित्रह्मचारिणां धनभागिनः।त- 
ब्र नैकस्य ब्रह्मचाश्णो धने आचार्योऽषिकारी यति- 
धने सच्छिव्योऽध्यातमराल्तपरमच्धारणतदनुष्टानदक्तो- 
धिकारो वानप्रसयधने धर्म्तरेफतीर्थोऽपिकासी। 

वानभ्रस्यतित्रह्लचार्मिमृक्थमागिनः। 
क्रमेणाचय्यसच्छिष्यधर्मघ्रतरकतीयिनः॥ 8 त 
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इवि याज्ञवस्क्यवचनात् । कमेण प्रतिलोमकमे- 
णेद्यर्थः॥ 

अथ स्ीधनाधिकारिणः। तत्रादौ स्रीधनं निरूप्य 
ते । तत्र विष्णुः! 

पितुम्वुसुतश्रातुद्चमध्यग्नयुपागतम् । 
आधिवेदनिकं बंधुदत्तं शुल्कान्वाधेयकम्॥ 

इति खीधनम् 1 अन्वाधेयमाह कात्यायनः! 

विवाहात्परतो यच रव्धं भर्तृकुखस्िया 1 

अन्वाधेयं तदुक्तं च ख्व्धं वंधुकुखान्या ॥ 
ऊर्ध्वं रन्धं च यर्िचित्संस्कारात्पोतितः ख्िया। 
भुः पित्रोः सकाशादा अन्वाधेयं तु तद्धगुः ॥ 
जेधुपदेन मातापितरोरपादानं तेनायमर्थः भर्वृदारेण 

संबेधिनां खशुरादौनां मातापिवृद्ारेण संबधिनां मा- 
तामहपितामहादीनां च सकाशात् विवाहात्परतो यष्छ- 

वधं धनं तदन्वाधेयमिति प्रथमवचनार्थः । विबाहारपर- 
तो \ भर्तुः पित्रोवासिकाशात् यव्यं धनं तदप्यन्वा- 
धेयमिति दितीयवचनार्थः । विप्णुवचने च वंधुपदं मा- 

नुलखायाभिप्रायम् । पिच्रादीनां स्वस्वपदेनैव निर्दिटतवा- 

तू । मनुकाल्यायनो 1 
अध्यग्न्यध्यावाहनिर्कँ दत्तं तु पतितः सि । 
मातुखातृपितुप्राप्े पद्िं खीधनं मृतम् 
तया नारद्ः1 

अध्यन्न्यघ्पादाहुनिकं भरवतुदायस्तथैव च + 
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खरातृदतं पितृभ्यां च पहं सीधनं स्मृतम् ॥ 
द््यकुरुते कात्यायनः। 
विवाहकाले य्छरीभ्यो दीयते घरमिसंनिभो । 
तदध्यभनिरुते सद्भिः खीधरनं तु प्रकीर्वित् ॥ 
यन्पुनटभते नारी नीयमाना हि पेतृकात् । 
अध्यावाहनिकं नाम तत्सीधनमुदाहतम् ॥ 
विवाहकारथ वृद्धिश्रादधादिपरत्यभिवादनांतकाठः 

तत्कालरब्धमेव धनं यौतुकं । युमिश्रणे ईति धात्वनु- 
सरेण । मिश्रता च सीपुंसयोरेकशरीररूपता यतो वि- 
वादाद्धवति ! वथा च श्रुतिः 

अस्थिमिरस्यीनि मिमरसिं त्वचा तचम् 
दति ।पेतृकादेति एकरेयेण पितृमातृकुखलमनते प- 

ने भर्तृ नीयमाना तचाध्यावाहनिकं भतृंदायो भ~ 
दत्तम परतृदायमनभिषाय मन्वादिभिरभतृद्तस्वाभि- 
धानात् । नद्देनापि भर्तृद्तमनमिधाय भर्तृदायस्याभि- 
थानात्] अन्यत्रापि भर्तृद्ते भतृदायपदेपयीगो दृष्टः ॥ 
यथा कात्यायनः ॥ 

भर्ृदार्य मृते पद्य पिन्यतेत्छी यये्टतः। 
विवमाने तु सरक् तेपपेततक्कुखेऽन्यथा ॥ 
अस्यार्थः । भरतृदततं धनं भर्तरि मृते पयेष्टं विनि- 

युंजीत जीवति तु तद्रसेत्। अमुकहस्तताज्ञापनायंमा- 
ह याज्ञवश्क्यः। 

पितृमातृपविम्रानुद्मध्यस्युपायवम् 1 
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आधिवेदनिकं चैव स्रीधनं परिकीर्तितम् ॥ 
यच्च दितीयविवाहाथेना पृ्ल्ियै पारितोपिकं धनं 

दत्तं तदाधिवेवुनिकं अधिकलीराभार्थत्वाचस्य । तथा 
देवरः 

व्तिराभरणं शुल्कं लाभश्च सखीधनं भवेत् । 
भोक्री तस्स्वयमेयेदं पतिनाहित्यनापादि ॥ 
पृत्तिर्नाच्छादनं । शुल्कमाह कात्यायनः 

गृहोपस्करयाल्लानां दोल्यामरणकर्मिणाम्। 
मूल्यं ख्यं च यर्किचिच्छुल्कं तत्परिकी्सितम् ॥ 
छिया गृहादिकर्मरूपरिन्पिस्वभवद्यरेण गृहादिमि- 

प्पाद्नादुस्कोचविधयान्येभ्यो यन्धं तच््ुल्कं तदेव मू- 
ल्यं भवुमेरणार्थलात्। उपस्कारो मार्जनी। वाह्ना वे- 
वदेदिवयः। दोह्या घेनवः। सभो निध्यदिः। तथा व्यासः 

विवाहकाञे यत्किचिदरायोदिर्म दीयते 1 
कन्यायास्तद्नं सर्वमविभाज्यं च वंधुभिः ६ 

उदिष्येति कन्याया इदं भवतु इति उद्धिश्य यदशय 
दान् न पुनस्तदभिसंवि विनापीव्यर्थः अन एव विवाह- 
कारे देति प्रदर्शनार्थं न पुनरेतदेव भरयोजकं दात्रभिसं- 
भिनिमित्तलान् । सृतस्म तथा च प्रामाणिकं वचनम्। 

दते दुहितुः पत्ये खयमेव तदन्ियात् । 
मृते जीवति वा पद्यौ तदपत्यमृने द्वियाः ॥ 
भिचा दति म विशिनष्टि अभिसंयिस्तु दुिवन्व- 

याभिपानदिव उ्धत्यानेकः। तदेषमन्यवस्थितं सस्य. 
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सखीधनकोर्तनाव् न पटूसंख्या विवक्षिता किंतु खीधनक- 
नपराणि मुनिवचनानि। तदेव च लिया धनं यत्र भ~ 
तृतः स्वािन्पेण दानविक्रयभोगान्कर्तुमधिकरोति तदिदं 
संक्षिप्याह कात्यायनः1 

चिन्यैर्स्थं तु यदित श्रीस्या चैव यद्न्यतः। 
भर्तः स्वाम्यं भवेत्तत्र शोषं तु स्रीधनं स्मृतम् ॥ 
अन्यत दति पितुमातृमर्तूुरग्यतिरिकायहव्धं शि- 

ल्येन चिग्रकर्मसूत्रकत॑नादिना यदितं तत्र भुः स्वा- 
भ्यं स्वाततम् । भनापयपि भता मृहीतुमर्हतीति तेन 

तदुभयधनस्य स्ीस्वामिकतेपि न तस्याः स्वातं्पविष- 
थः) कि तु वचनबखात्रू भर्तुरेव स्वार्तन्थविपयः। तथा 
च चिया तद्धनविनियोभे मर््नुमसयपेपिति सधनं समृ- 
त खिथा स्वारतव्येण यथे्टविनियोगार्ह समृतं तेन सिषा 
अपि धनं न स्नीधनं अस्वातंत्यात् । एतदयधनातिरि- 
कथनं तु सीधनम् लिया एवे दानविक्रयाधिकारः । त- 
दाह कात्यायनः] 

ऊढया कन्यया वापि भरुः पितृमृहेयवा 
भुः सकाशात् पिओ टन्धं सौदायिकं धनम्। 
सौदायिकं धन प्रप्य खीणां स्वातंन्यमिष्यते 1, 
यस्मातदानशस्यर्थ तैर्दत्तं वत्मजीवनम् ॥ 

सौदायिके सदा खीणां स्वात्यं परिकीर्तितम्! 
विक्रये चैव दाने च यथे स्थाकेष्वपि ॥ 
सदपिभ्यः संबधिभ्यो उ्धं धनं सौदापिकं आन्- 
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शस्यमनुकपा स्थादरेष्वपि ्तृदत्तमतरे सिया दानाय- 
नाधिकारः । तदाहं नारदः । 

भ्रां प्रतिन यदत्त सिये तस्मिन्मृतेपि तत् 
- सा यथाकाममश्नीयात् दाहा स्थावरादृते ॥ 

सत्र भृदततेति विरोपणादधवुंदत्तस्यावराद्ते अन्य- 
सस्थाचरं देयमेव । अन्यथा ययेषटस्थावेरेष्वपीति वि- 
रुध्यते भर्ता यदि दुर्भि्षादौ ख्ीषनं चिना वर्तेनाक्षमः 
तदा गुहीतुमर्हति नान्यदा यदाह याज्ञवल्क्यः 

दुभिक्षि धर्मकार्ये वा न्याधौ संप्रतिरोधके । 
गृहीतं खीधनं भर्ता न सिये द॒तुमर्हूति ॥ 
संप्रतितेधकरे उत्तमर्णादिना स्वधनप्राप्यर्थं कते ला- 

नभोजनादिप्रतिवंधे अन्यत्र पुनरनधिकारमाह काव्या- 
यनः 4 

न भत्तौनैवव्व सुतोन पिता भ्रातरोन च 
आदान वा विसे वा दीधे प्रभविष्णवः ॥ 
यदि दयैकतरोऽमीपां लीधनं भक्षयेद् । 
स वृद्धि प्रति दाप्यः स्यां चेव समाप्रुयात् ॥ 
तदेव यनुज्ञाप्य भक्षयेतमीतिपूर्वकम् 1 
मूरुमेव स दाप्यः स्याद् स धनवान्भयेत् # 
अय चेत्स दिभार्यः स्यान्न च तां भजते पुनः! 
भरीस्याभिसृष्टमपि चेसखतिदाप्यः स तद्ात् ॥ 
यासाच्छादनवासानामाच्छेदो यत्र योषितः । 
तेन स्वमाददीत खी विभागमृक्िनां तया ॥ 
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सवृडिमिति बरादृहौतखीधनकूपपदार्थमितनि रीषः ¦ 

अतो न स्रीधनविरेपणं तया सति सवृद्धीसेव साधुः 
स्यादिति मूटमेयेत्येवकारेण वृद्धिन्यवच्छेदः लिया धनं 
गृहीता यदि अपरभारग्यया सह वसति तां चावजानी- 
ते तदा गृहीतधर्न रान्ना चखद्दापयितन्यः ) भकताच्छा- 
दुनादिकं यदि भेता न ददाति तदा तदपि चिया स्वय 
मारप्य गृहीतव्यं भर्तरि मृते तत्पारियोग्ांशं ऋक्या- 
ना देवादीनां सकाशादाददीत इत्यर्थः । कात्यायनः 

अपकारक्रियायुक्ता निर्टना चार्थनारिनी 1 
व्यभिचाररता या च न च स्ीधनपर्हति ॥ 

इति सीधनरक्षणम्॥ 
ततर कुमारीधने प्रथमं सीदरघ्राता अधिशारी तद्- 

भेपि माता तद्भावे पिता। 
ऋक्ये मृतायाः कन्याया गृीयुः सोदराः समम्। 

तदवि भवेन्मातुस्तदमावे भवेवितुः॥ 
इतिनारदीयात् । एतच कन्याया बरदचातिरिक्तविष- 

यं । वरदत्तधने तु रोऽधिकारी स्वं च शुल्कं वरो मृटी- 
यात् इति पेदीनसिवचनाद् । 

अथागच्छेत्समूढायां दं पूववे हरेत् । 
मृतार्या पुनरादयात् परिशोध्योभयन्ययम्॥ 

इसि नारदीयाच । यौतुकातिरिकतलीपनेविवाहपर्वा- 
परकारे पितृदन्ातिरिके स्रीयने च पुत्रकन्ययोसतुस्या- 
धिक्रारः। 
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सामान्यं पुत्रकन्याना मृताया खीधने सियाम् ? 
अग्रनायां हेदधत्ां माता खाता पित्तापि वा ॥ 
इतिं देवरोयपू्वाधीत् । 
जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः । 
भतरन्मातुकँ ऋक्यं भगिन्यश्च सनाभपः॥ 
इति पिचादष्लाकरकारधृतमनुवचनाच सामान्यं 

साधारणं समं ्येषोदधारशुन्यं भगिन्योत्राप्रमन्ता विव 
क्षिता) तया च वृहस्पतिः 

स्रीधनं स्यादपस्यानां दुहिता च तदिनी 1 
अप्रता चे्समृदा तु खमते मानमात्रकम् ॥ 
अपत्यानो पुत्राणां तदेगिनी पुवस्य समाशिनी स- 

मूढाय मानानुसारिणा किचिदेयमिति चेश्रः । जीमू- 
तवाहनेन तु चतु्थपदिन लमेनमातुक धनमिति परठितं। 
सनाभयः सहोदराः एतयोरन्यतराभावे अन्थतरस्यैव 
तदृभाये वचेदायास्तच पुत्रव्याः संमावितपुत्रायाश्च 
तुस्योधिकारः स्वपुत्रेण पार्वणे 

सर्पिडीकरणादूर््व यत्पितृस्यः परदीयते} 
सदप्वंशहरा माता इति धर्मेषु निश्चयः ॥ 

इति शातातपोकवद्धोग्यपतविपिदानसंमवाव् 1 त- 
थाचनरद्ः) 

पुत्राभय तु दहिता तुल्यसंतानदूर्शनाद्। 
इति ! तयोरन्यतराभवि अन्यतरस्वास्वदभाये पौ- 

नः तदृ्ने दौहिबः पार्वणे तोग्यपतिपिदानृच्वात 
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दौदिवपि हमुरनं संतारयति पौत्रवत् ॥ 
इति मनुवचने दौहिवे पौत्रयमतिदेात् पुत्रेण प- 

रिणीतदुहितुर्बाधाव्र माधकपु्रेण बाध्यदुहितृपुत्रगाध- 
स्यन्याय्यत्वाच् । तदभावे प्पौः। तदभावे सपतीपुत्रः 
तदभावे सपलीपोतः। तदभावे सपलीपपोतः। एतेषां 
तद्भोग्यापत्तिः पिंडदातृत्वाव् । ततो वंध्या विधवा च 
तुल्पवदिकारिण्यौ तयोरपि तलमनात्वातू् । भरजासा- 
मान्याभाव एव भर्तुरषिकारात्। 

अमजल्नीधनं भतुर्बाह्मादिपु चतुर्ष्वपि । 
इति मनक : 1 एतयोरेकतराभावे चान्यतरस्याः त- 

दभावे ब्राह्मादिविवाहपंचकवियादिताया धने वौठुक- 
बद्धवुमातृचातृपितृणां क्मशोऽपिकारः 1 आसुरादि- 
त्रिकरन्धं तु यौतुकवत्। तयोरभावे मात। तदभव पिता 
तदभाषे भता एतत्पर्यताभावे व्यवस्था व्यते । मिवा- 

हकारे तदर्वापरकाठे या छियै यद्धनं पित्रा दतं तद्धने 
परथमं कुमार्यास्तदन॑तरं ऊढायाः पुत्रवतीसंभावितपुव- 

योस्तदनंतरं च वंध्याविधवयोः सर्वदुहिवभवि पुराद. 
यतुकधनांतरवत्कमेणाधिकारः। 

सिपास्तु यद्धवेदित्तं पिता दत्तं कर्य चन । 
व्राह्मणीतदीेत्कन्या तदपत्यस्य या भयेत्॥ 

दति मनुषचनात् । अ पिवराद्तमितिपिरेषणात् वि~ 
याहसमयादन्यमापि वसितृदततं तसथमे कन्पायासतद्- 
नंतरं तदप्यस्य पुतरसयेवयर्थः ब्राह्मणपदं चातुर् 
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इत्युक्का चरतां धर्म सह या दयते ऽधिने। 
सकायः पावयेत्तज्जः षडवंश्याश्च सहात्मना ॥ 
आसुरो द्रविणादानाद्ं धर्वः समयान्मिथः। 
रक्षसो युद्धहरणात् पैशाचः कन्यकाच्छलात् ॥ 

भतुंरमवे श्रातुः 
व॑ुदततं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च । 
अतीतापामप्रजायां बंपवास्तद्वाघुयुः ॥ 

इति याज्ञवस्क्यवनात्। अनर बंधृपदेन मातापि 
रुपादानात् । अत एव चातर नाधवाः। 

पितुम्यां चैव यदत्तं दुहितुः स्थावरं धनम्) 
अप्रजायामती वायां खानुगमि तु सर्षदा॥ 

इति कात्यायतैकवाक्यत्वाद्! अत एव स्यावरयह- 
` णादडपुपन्यायेनापरधनस्यापि राप्तं इति श्रीरुष्णत. 
काठंकारादयः। मवंदापदेन नाद्यायटविबाहपरियद्ः । 
तदभावे माता अधिकारिणो तदभवे पिता । भगिनी 
शुल्कं सोदर्या उर्ध्व मातुः पितुः ततः पूर्व चैके । इति 
का्यायनवचनात् 1 अस्याथः । भगिनीशुल्कं प्रथमम 
सोदयं तेपामभापे मातुः तदभावे पितुः पूवं चैके 
इति परमते । सपलीप्पौनपयैताभवे आसुरराक्षसपै- 
शाचविवाह्तरिकट्व्पे तु स्रीधनं जीवखपि भ॑र मा- 
ता गृद्णीयात् \ तद्भवि पिता 

यपस्वाः स्याद्धनं दत्तं विवाहेप्वासुरादिषु । 
अतित्रायामग्रजायः मावापिगेस्तदिव्यते ॥ 



चतुर्थोिः। ६१ 

इति वचनात् कमावगते युगपदाधिकरि पित्रोरित्य- 
भिदयात् । कन्याधने च मातुरभावे पितुरधिकारश्रव- 
णात् । अत्रापि तथाखस्य युक्ततात् पित्रभवे घ्रातुरधि- 
कारः एषा पुनरभवि तद्धनं भर्तुः । यथा कात्यापनः। 
यदे च येधूनामभवे भर्तृगामि तत्। 
माता पिवा च वंधूनामशवि । इत्यनेन घातुरभाव 

इत्यपि सूचितं ततो व्राह्मपिदिविवाहप॑चकल्न्धथौ- 

तुकधनेपु पिवृपर्थताभनावे आसुरादिविवाहत्रिकठव्ध- 
यौतुकधनेयु भनुपर्वतामविःन्येषु ससु सपेष्विदपुच्य- 
तै । तत्र वृहस्पतिः। 

मातुः स्वसा मातुलनी पितृच्यखी पितृता ! . 
शश्रः पर्वजयद्ी च मातृतुल्या: कीर्तिताः ॥ 
एतासामौरसो न स्यात्सुतो दौहि् एष वा! 
तत्सुतो वा धनं तासां स्वलीयाया अवापुः ॥ 

ओरसपदं कन्यापु्ीभयपरम्। सुत इति सपलीपुत्रपरं 
न स्यौरसिश्चेपणं येयथ्यात् । सपलीपूत्रसद्धावे स्वली- 
यायपिकारापततेश्च । तत्सुत दति पौवपरं न तु कन्या- 
कन्थापौदिमोभयपरमपि कन्थापुत्रस्य दौहिनपदेनेवोपा- 
त्रवान् । दौष्िसुतस्य च स्वमोग्यकतुपिब्दानानधि- 
कारात् । पाराव्दात् पपीनसयलीपरपौतरयोः समुदयः 1 

= 
अन्न पिडदानकिरपेणैव मभिनीसुतादीनां पष्णामधि- 
कारकमः प्रेतव्यः । पाठकमावर्थक्रमस्य बठवच्वान् . 
अन्यथा सर्वरये देवरदेरभिकरं सर्वननविरोषः स्पात् 

६ 
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तत्र भथमे देवरः तसिपडतदर्ीपिडतदरवेदेयपुरुषत्रयरषि- 
इदातुत्वात् सपिंडत्वाच ज्येषठन्नातृ्चीवनेऽधिकारी। त” 
दभावे देवरघानुःखशुरसुतौ @) तुल्यायिकारिणौ त्पिड- 
तद्धतर्पिवद्र्देयपुरुषद्यर्पिडदातृत्वास्सपिंडत्वा् तद" 
भाषे स्वभागिनीपुत्रः तस्पिडतस्पुवदेयतचवित्रादिपुरुष- 
उयपिडदतवातर् । तदभावे भरतृ्नागिनेयः पुत्रात भवेदु- 
य॑रुतेन तर्स्थानपातिनोरपि भगिनीपुत्रसातुभ्ागिने- 
ययोस्तथैव बस्मेमरस्प न्याय्यत्वात् तद्धतुदियपुर्पचय- 
पिंडदातुत्वात्तिपडदानानद्धवुंपिडदानाने । तदभाव स्व 
शातुपुत्रः तरसपिडतद्पत्रदेयपिवरादिपिंडद्यदातृल्वात् । 
तदभावे स्वजामाता अशुरयोः पिडदानात् .एषां षण्णां 
पुनरभवे अशुरधातृच्शुरादेः स्वर्विडानेतर्यक्रमेणाधि- 
कीरः तदभावे अधस्तनसकुल्यानामधिकारः तदभावे 
ऊरध्वतनसकरुल्यानामधिकारः तदभावे समानोदकाः । 
तदभावे समोताः 1 तदभावे सप्रानप्रवराः । तदभि 
त्राह्मणी धने स्वयामस्यश्रत्नियदेरयिकारः । क्षत्रिषा- 
दिधने पु राज्ञ एवाधिकारः । इति खीधनाधिकरिणः,॥ 

अथ विभागानधिकारिणः कथ्यंते ॥ 
‡ तच्पवुदासेनाधिकारिज्ञापनार्थ छोबपत्तितजन्मापजन- 
नमयधिरोन्मत्तजडमूकनिरिद्रियपितृिदयंशेपपातक्य- 
पयानित्तविकर्मस्यपत्तितापुत्राचिकित्स्यरोगातकरुष्टिशा-ः 

. खगौ दिरिततपोविज्ञानर्याजिताचारहीनिगिषतर- + 
जितन्यायोपासितविन्तकपेग्बकमोढासुतसमोजनिवो- 



+ 
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मोरपनना एतेनाधिकारिणः ¦ 
मते पितरि न छोबकुषठुन्मत्तजडधकाः 1 › 
पतितः पतितापत्यं सिमी दावांशभागिन.॥ : 
एषां पतितवरज्यभ्यो भक्तवसखं प्रदीयते 1 

तत्मुताः पितुदायशा रतेरन्दोपवर्जिताः ॥ 

इति देवरीयाव् + 
पितृदिट् पतितः पंडो यश्च स्यादौपपात्तिकः। 
ओरसा अपि मैतेशं परन् केत्रजाः कुतः ॥ 

इति नारदीयात् 1 
अनौ कीयपतिती जास्यंथवधिरौ तथा 1 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च फेचिनिरिंदरियाः ॥ 

इवि मानवी पत् । ६ 
ˆ" शाक्नकीर्यादिरहितस्तरोदानविवर्जितः । 
आचारहनः पुत्रस्तु मूत्रोचारसमस्तु सः ॥ 

इति काटयायनीयात् ॥ 
सर्वं एव विकर्मस्था नार्हति सातम धनम् ॥ 

इति याज्ञवल्कीयात् 1 + 
पतितस्तत्सुनः कीयः पगुरुन्मत्तको जडः ॥ 

1 भअंधोऽविकिस्स्यारो गातेभितैन्यास्ते निरंशकाः॥ 
डति मनुवचनाच। सर्वे हि धर्मयुक्ता भाणने मव॑कनि 

यस्त्वधर्मेण द्यं प्रतिपादयति च्ये्टोऽपि तमभागं कु- 
्तिर्ापस्वंवचनाव् 1 

अक्रेमोदासुश्यैव सगोगायश्च जायते । ̀ ~ -“ 
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भरवज्यावंसिततश्चैव न ककं तेपु कर्िचित # 
इति कास्यायनीयाच्र 1 कवः कामायनेनाभिदिते 

यथा। ४ 
न सूं फेनिलं यस्य विष्ठा चण्सु निमलति। 
में चोन्मादशुकराभ्यां होने छीयः स उच्यते ॥ 

जडो हितादितावधारणान्षमः इति मिश्राः ? धर्मक 

, निर्रसाह इति स्मार्तः ! सिमी कपटतरतधारी । पिवुदि् 
पितरिजीवतितचाउनादिरन्मृते तच्छरान्दादिविमुखः+व- 
णनुवास्की मुकभनिरिद्रियः पाण्यादिविकलः । पंडो न- 
पुसकपिगेषः। जपयातरितः -शजवधादिदोपेण बांधतै- 
भिनोदकीरुतः । ओपपातक इति पठिसा नानेपपा- 
तकयुक्त इति व्थास्यातवन्तः स्मार्ताः 1 जात्येधवधिरै 
स्वभावतो न स्वामंनुकदैतोरधवधिरौ जन्मावध्यं घवधि- 
राविरय्थः। िकर्मस्थः शरुतिरमृतिनिपिद्धकमांसरुत्का- 
रीं 1 पद्भयां न गच्छतीति पगुरिति श्रीरुप्णतरकोरकारः 
पदा म गच्छतीतिदायभामः 1 अक्रमोढासुतः हीनवर्णा- 

परिणयनानंतरं उचतमवर्णस्जीपरिणयने दयोरपि अकू मो 
* दात्वं तथोः पुत्रः । समोत्रानिगोगेनोरपनः अक्रमोटा- 
यामपि सवर्णेन परिणेत्रोत्पादितः पुत्रो घनाभिकारी । 
करमोद्मयामपि अस्तवर्णजातेऽपि। तदाह कात्यायनः । 

अक्रमोढासुतस्तक्यासवर्णय यदा पितुः \ , 
असवः भसूतश्च कमोदायास्तु यो मवेत् ॥ 

. भरतिरभेमपसूलयास्तस्याः पु न ऋक्यभाक् } 
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सोपि सवर्णश्रेदधिकारी। एतेषां मध्ये षतितभिन्ना ा- 
साच्छादनैविभूयुरंधजटद्छीयव्यसमिव्यायितादीश्वाक्र- 
्भिणः पत्तित्ततलातवर्जं तदुत्राः प्रावित्यादिदीपरहिता- 
श्रेदधिकारिणः । कन्याश्च विवाहपथैतं भर्वव्याः अपु- 
जा योपितश्च साधुवृत्यो भर्तन्याः व्मभिचारिण्यः प~ 

तिपतिकूखश्चं निर्वास्याः ! यया 
अपुत्रा योपितश्ैपां भर्चन्याः साुवृत्तयः। 
निर्वास्या व्वभिचाणण्यः प्रतिकूलास्तथैव च । 
स॒ताश्चिषां ्रभर्तन्या यावन्न मतंसार्कताः। 
तत्सुताः पातित्यादिदोषरहिताश्वेदयिकारिणः। 
॥ अथ विभाज्यमविभान्यं चोच्यतते ॥ 

तन च पितुषितामहायाजितं साधारण संकंधेन 
साधारणव्पापरिेण साधारणधनोपघातेनार्थितं च वि- 
भाञ्यम्। यथा कस्वायनः 

पैतामहं च पिज्यं च सरिकचित्स्वयमलितम् । . 
दायादानां विभागे तु सर्वमेतदिभज्यते । ` 
स्वयर्माजतमसाधारणभयोजकरूपन्पतिरेकेणेति 

चेश्वरः तेन साधारणधनोपघातादिनाजितेोर्जकस्य भा- * 
गये इ्ृतरेपामेकेकशित्वम् 

सारणं समाध्ित्य यक्किचिदाहनायुधम् । 
शौयदिनाप्रोति घनं ातरस्तच भागिनः! 
तस्य भागयं प्रोक्तं शेषास्तु समभागिनः। 
दति व्यास्तवचनार्। अव्र घावर इत्युपलक्षणं पितृ- 
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व्यादयोपि बोद्धम्याः । तस्यार्जकस्य युक्तं चैतत् अजक 
स्य साधारणधनद्रारेण रारीरायासेन चानर्जकानां तु के- 
वर्साधारणधनदारेणाजितव्वात् । एवं यत्रैकन शरीर- 
व्यापारमघ्रेण चासाघारणधनशरीरायासाम्यामाजितं 
धनं तन शेरायाससत्रेणार्जकस्य एकारित्वं धनश्र- 

रायासाभ्यामर्जकस्य व्यंशित्वं न्यायसाम्यादिति श्रीर- 
-प्णतकौरंकारः।साधारणधनेोपरधातेऽपि यस्य यावत्तौश- 
स्याल्यस्व महते वा उपघात्तस्तदनुसरिण भागकल्पना 
कार्येति जीमूतबाहनादयः पराहुः । अनुपघाताजितमर्ज- 
कस्यैव नेतरेपां । तन्नापि वियारुच्यधघने विशेपः बष्षयमा- 
णवचनपटलात्। वियाटब्धधंने अनुपधार्ताजनितेपि स- 
मविष्ाधिकविययोरेकांशः । न्युनवियाविंययौनाश- 1 

नावियानां तु वैयेन देयं विद्याधनं कचित् 1 
समवियाधिकानां तु दर्यं वेदेन तद्धनम् ॥ 
इतिं कात्यायनीयात् । मध्यपटितवियापदमुभनाम्यां 

संवध्यते काकास्िन्यायात् तेन समवियाधिकवियाना- 
मित्यर्थः 1 जत्रापि विशेपः 1 पितुपितामहपितृन्यघात्रा- 
दिभ्यः प्राप्वियानां वियाख्त्धयने न्यूनवियाविययोर- 

-प्येकेकाशः । यथा कात्यायनः | 
कुरे विनीतवियायां श्वावृणां पिवृतोपि वा! ˆ“ 
शौर्थप्राप्े च तदित तदिभाज्यं बृहस्पतिः ॥ 
अपि बाशब्दान्पां पितामहपितृव्यादयः समुश्रिताः 

तैयत्रपं साधारणयनोपवातेन शौर्वाजितं वनं-ता- 



च्भोमिः। ९५ 
धारणधनोपघातार्जितधनस्य विभाज्यताया उक्तत्वात् 
किदयामभयस्पतो जातुः कुटुंबं ययपरो शाता स्वासाधा- 
रणधनररीरायसाभ्यां संवर्धयति तदा तदियाजिवधने- 

-नास्य मूर्वस्याप्येकशः 
कुटुम्बं मिभृयाद्ातुर्यो विकामधिगच्छतः । 
भागं षियाधनाचस्मात्स कमेताश्ुनोपि सम्॥ 

इति नारदीयात् । अश्रुतो मूर्खः । तत्र वियाधनमाह 
कात्यायनः 

उपन्यस्ते तु यछन्धं विया पणपूर्वकम् 1 
वियाधनं तु तदियात्दिभागेन युज्यते ॥ न 
शिष्यादािज्यतः ग्रश्ात् सदिग्धप्र्ननिर्णयात् । 
स्वज्ञानशेसनादादाछ्न्धमध्ययनाच यत ॥ 

वियाधनं तु तस्ाहीवभगि तन्न युज्यते । 
शचिल्पेष्वपि च धर्मों मूल्यायचाधिकं भवेद् ॥ 
परं निरस्य यष्व्धं वियया पणपूर्वकम् । 

वियाधनं तु तदियाल विभाज्यं बृहस्पतिः ॥ 
एतेपामर्थः यदि भवान्पद्रकमुपन्यस्यति वदा भ- 

वते एतावद्धने दातव्यमिति पणिर्तं॑तद्धद्रोपपन्यासेन 
यर्पणितं उव्ध धनं तनन् विभाज्यं तथा शिष्यादध्यापि- 
त्त् ऋसिवकर्मकरणेन यजमानाद्या दक्षिणादिरूपं घन 
रधं यञ्च फिंचिदियायां प्रमे कते तज सम्यगुत्तरेण 

परितोषादपणितमेव यर्रिकचिद्धनं ददाति तथा सन्दि- 

ग्धप्रश्ननिर्णयात् संदिग्धार्थस्य निश्रयायार्थं -रक्े हते 
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तननिर्णयजननाद् यो चस्मिन् शासय मम सरम् 

मपनयति तसम सुवरणादिकमिदं दास्यामीद्ुक्ते तर्य 
संशयमपनीय यदव्य अथ वां वादिप्रतिवादिनोः कुन- 

चिद्ादविषये सेहे स्यायकरणा्थमागतयोः सम्प 

मिरूपणेन यब्धं तथा खल्ञानशंसनाबर शालादिषु स्व- 

ज्ञान भरकाश्य प्रतिग्रहादिना यछव्धं तथा वादासूवादपि- 

चारि प्ररं निजित्य न्धं । एकस्मिन् देये वस्तुनि बहू 

नां व्राह्लणानां समुरथानि येन प्ररुषटवेदमधोत्य यव्धं 

तथा शित्पवियया चि्करसुवणैकारादिभि्यकलन्धे त- 

था दुतेनापि-परं नित्य यटवधर तस्स वियाधनमवि- 

भाज्यमितरेः सदेति । अत्रापि विशेषमाह कास्यायनः 
परभक्तोपयोगेन वियाप्रा्ान्यततस्तु या 
तथा रब्धं धनं यतु वियाख्व्धं तदुच्यते 1 
अन्यतः पितुन्यासत्तिरिकिवः आप्तया क्ाचिदि- 

बया साधारणधनोपवातर्मनरेण यदजितं तरसमवि- 
याधिकपिधैरेव पिभाज्ये न तुन्ुनंविच्यादिभिरिति स्थितं 
पिवुद्रन्योपया्ेन पुमाजितधनस्य पितुदर्शः अजक- 
स्याप्येशददयं इतेपामेकैकांशितं साधारणानुपघति त 
भितुरशदमे 1 भर्जकस्यापि तावदेव इतेपामनंरिषवे 
पितुरणवच्वागुणवच्चान् वा अर्धहरखव्यंशिखे इ~ 
तिं दायमागः। 

व्यंशदसेर्खहरो वा पुत्रवितार्जनात्पिता 1 
इति क्छास्वायनायानू् य॑स्य अयोर्जनार्ह पुस्त- 



चतुथोविः। ६९ 

कादि पितुर्््यातरसचे तन्पूदिभिः सह न विभज- 
नोयम्॥ 

गोमरचारस्य रथ्या च वस्रं य्चफ्योजितम् । 
भरयोज्यं न विभरज्येत शिल्पारथं च बृहस्पतिः ॥ 

इवि कात्यायनवचनात् तन्मात्र्रन्ये तु अंशानुसण 
तषवयस्य मूल्यं याहं । शौर्धने भार्याथ प्रसादभ 
धने साधार्णधनोपवातं विनाजैतमेवमादीन्यविभ- 
ज्यानिं 

- शौर्यभारयाधने चोकने पच वियाधनं भवेत् । 
ब्रीण्वेतान्यविभाज्यानि प्रसादो यशर पैतृकः ॥ 
इति नारवीयात् ! न स्तुविभ्ागो नोदकपानार- 

कारोपयुकख्ीवाससामप प्रचारार्यानं विभागश्ेति 
शंखखिलितव चनात् 

यसं पत्रमेटकारः रृतानमुदकं जियः) 
योगक्षमप्रचारश्र न विभाज्यं प्रचक्षते) 
इति मदुवचनात्। 

अनूपप्रन् पितृद्रव्य श्रमेण यदुपालितम् । 
स्वयमीहितरव्थं तन्नाकामो दातुमर्हति ॥ 

- इति वचनाच । शौर्यधनं युद्धे जयादिना खब्धं । स्वा~ 

मिभ्दख्न्य च पार्यधने भरर्यभरातिकाे दशुरद्विो 
र्थं पित्रादिभिः प्रसनठया दत्ते भाये्ज्यं मयस्य श्यो. 
जनह यया पुस्तकादि न मूर्विभजनीये तव् पडि, 
तानामेव कतु वत तन्मात्रं धनमस्ति तच स्वांभेग्य- 



चतुर्यो्मिः। ७४३ 

भथ पित्रुतपेतामहधनविभागः ॥ 
तत्र मातृरजोनिवृत्तिसदरुवा तदिच्छौ नियामिका । 

ऊर्ध्व पितुः पुत्रा ऋक्थं भजेरन्। मातु्िवत्तेरजसि जी- 
वति चेच्छति इति गौतमीयात् ॥ नच भौतमषचनं वि~ 
तुः स्वोपात्तथनविपयमिति वाच्यं ) पितुः स्वोर्पाजितध- 
नेमावृरजोनिवृ्यन॑तरं विभागाभ्युपगमे । 

ऊर्ध्वं विभागालातस्तु पिव्यमेव हरेद्धनम् ॥ 
इत्यस्य नि्िषयत्वापततः। रजोविवृततौ पुत्रोत्पस्यसम्भ- 

वात्। नच वैपरीत्यमिति वाच्यं तथाते पितामहधने बि- 
भक्तजस्थ निरतया तस्य वृत्तिरोपापत्तेः। वृत्तिलेपरय 

। च । ये जाता येष्यजाता वा ! इत्यादिना निषेधात् । नच 
पितृगृहीतपितामदद्न्य एव पित्रन॑तरं विभक्तजस्पाधि- 
कारानन वुक्तिखोप दत्ति वच्यम् पितरा सकरतद्धनसय 
भक्तत वृत्तिखपावश्यकत्ाद् । एवं च मातृपदं विमा- 
तुपरं अपिं पुत्रसम्भावनातुल्यत्वाद् तत्र पितामहधन- 
विभागे तु पितुरशदयं पुत्राणामेकैकांशित्वम् 

जीवदिभागे तु पिता गृद्धीतािदययं स्वयम् 1 
इति मृहस्पति वचनात् 1 पिवृधनमोचर्त्वं चास्य 

नाशक्यं तत्र स्वेच्छामात्नस्य नियामकत्वात् इच्छया 

व्युनाधिकयदहणस्यापि संभवाद् । भागदयमात्रविधाना- 

नुपपरेश्च पूर्वोक्रगुणवच्वादिसग्येपि पेवामहभूमिनि- 
९ पितुरिच्छ) २ मानुरियतते रजि पिकिपननोचर्मस्ु \ छम 

४ विमाग्तस्तिव्वारिक नु पित्ममह्धनमावरलत्विदयषः। 

# 1 



७ विवादार्णवसेतुः 

वंधाहिपदरूपद्रन्याणां न्यूनाधिकदानेन पितुः प्रभुत्व 
भम्यादिनिकभिन्ते पेतामहमणिञकामवादादीनामुक- 
कारणसत्वे स्वाजित्वन्न्यूरपिकदनि पितुः भसुखम् । 

भर्या वितामहोपात्ता निवंघो द्रव्यमेव च 1 

दव स्यात्सदशः स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः॥ 
इति पितुः स्वाच्छंयनिवृत्तिपरयाज्ञवल्क्यव चनात् ॥ 

सति पितामहधनस्वामिनि पितरि तद्पुत्राणां पिताम-- 

इधनस्वमिवाप्रसक्तेययाश्चुतार्थनाधाव् । निबंध आक- 
रादौ नियतरभ्यं राजादिदत्तमिंति कल्पतरुः } न्यं दि 
पद्रूपं भूपाहचर्यत। तथा च 

स्थावरं द्विपदं चेव ययपि स्वयममाजितम् । 
असंभूय सुतान्सर्वान् न दानं न च विक्रयः ॥ 
मणिमुक्ताप्रवासनां सर्वस्यैव पिता प्रभुः} 
स्यावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥ 
इति याज्ञवल्कीयाच। अत्र मणिमुक्ताप्रवाकनामि- 

द्युपादए्य पुनः सवस्येरपुपादानं सर्वेषां भूम्यादिवित्तय- 
भिन्नसुबणांदिद्रन्याणां दानादिषु पितुः स्वाच्छंयार्थं 
त्रापि सरवस्येसयुपादानात्स्वंस्य कुर्टुववर्वनहेतो्दाना- 
दिन्िधः ॥। कुटुबवर्तेनाविरोपिय्किचित्स्थावरादेर्न 
दानदिनिषेध इति दायमागः । एवं चदा पिता पवान् 
विभज्य यथाशा नागं गृहीर्वा पुरैः सहासंसृष्ट एव 
पुत्रातरमुत्ाय मृतस्तदा विभागानंतरजात एव तद्धना- 

धिकार न तु पूर्वविभकतोपीत्यवं पूर्वस्रातृविभागेपिवि- 



चतुर्थोमिः। ४५ 

भक्तजस्य नंशिलमिव्याह् वृहस्पतिः, 
पित्रा सह विभक्त ये सापल्या वा सहोदराः। 

जघन्यजाश्च ये तेपां पितृभागहरास्तु ते ` 
अनीशः पूर्वजः चैवे ानृभागे विभक्रजः। 
परस्परमनीशास्ते मुक्ताशोचैदकक्रियाः ॥ 
जघन्या दिभागानंतरनाताः। यदितु येनकेनचि- 

पुत्रेण सह संसृष्टः सन् पित्ता मृतस्तदा तद्धनं संसृ्ट- 
विभक्तजाभ्यां पुतराम्यां समं विभाज्यम् € 

` उर्ध्व विभागाजातस्तु पित्यमेव देरेद्नम्। , 
संसृष्टास्तेन वा ये सयुर्विभजेस हि पैः सह ॥ 
इति मनुवचनात् 1 तत्रापि विरषः। संपृष्टेनापि 

पित्रा स्वासाधारणधनशरीरायासास्यां यदर्जितं तदिभ- 
रजस्येव न तु पुत्रांतरस्पापि 1 तथा च वृहस्पतिः 

पुरैः सह् विभक्तेन पिच यरस्वयमर्भित्तम् । . 
विभक्तजस्य तस्सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्मृताः # 
अत्र स्वयामित्यनेनासाधारणधनेन शरीरायासेन चा- 

जितं दशयति । एवं विभक्तपिवा यदणादिकं स्वार्थमेव 
रतं तदिभक्तजेनैव समाधेयम् । 

यथाधने तथर्णेपि दानाधानक्रयेषु च ! 
इति तदचनशेपाव् । यत्पनः ससेन सद् साधारण्येन 

ऋणादिकं रुतं तदुभाभ्यामेव ससृविभक्तजाम्यां स- 
माधेये । पिभक्तजः विभागानतरगर्भोयानेन उत्पनः म~ 
भरायानाद्ते जनकन्यापारा्ायान् जततो पयपिज्ञावम- 
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क्ायामेव द्विया पुत्रा विभक्तास्तदा तद्र्मजातो विभ- 

कतेभ्य एव धातृभ्यः पूर्विभक्तन्येकीरतय पुनपिभज्य 

स्वांशं गृद्धीयात् न तु विभक्तजेन सह पितृधनाधिका- 

रित्वं पितुः स्वाजितविषयं । पितामहधनस्य तु मातुर्वि- 

मातुश्च रजोनिवृतिर्मतरेण वि्नागाभावात् घास्य रुत~ 

स्यं च तस्याशाख्रीयवे नानुपदेत्वाद् तत्र विभक्तजा- 

नां सर्वैषामेवांशित्वात् अत एव यदि देवात्र पितामहभू- 

भ्यादिकं विश्य यथाशा स्वयमंशद्यं युहीर्वा पिता 

पुथकूस्थितस्तदा पित्तामहसम्बधिघनविभागं तनानादे- 
स्थो विभक्तजोपि गृ्तीयात् पु्वविभागस्य अशास्रीय- 
लेन निवस्प्रवात्। यथननिव मिभये विष्णुः । पितृविभक्ता 
विभागानेतरमरुखन्नस्य भागं दयुः। इति। एवं पिना पि- 
तामहसपुव्राणां विभागः पुत्रपोतरपरपो्रपर्यतः समानो ना- 
ज्ो्पत्तितः प्रत्यासत्तिक्रमेणाधिकारः पु्ादीर्ना नयाण(~ 
मैव पार्वणे तरसिपिडतद्दोग्यपिड्दषदातृत्वात् । अत एव 
जीवस्ितृकयोःपौनभपीत्रयोनापिकारः पार्वणानपिका- 
रितया पिंडाप्रदातृतवात् । पित्रोरुपरमे च भातृणां वि 
भागे पितृरुत् विशेषः परं निवर्तते । अन्यत सर्वमेव 
पू्ववसमस्येतन्ये यन्न च एकस्य दौ पुत्रौ जातौ तयोरेको- 
स्ति अपरथ्व बहून् पुनानुत्पाय मृतः वितु पुराः संति 
तत्र पुरस्य एको भ्रागः अपरश्च भामो बहूनां नप्वृणां 
स्वपित्रपौनजन्ममृलत्वाद्धनसं्धस्य यावत्येव धने तस्थ 
स्वामित्वारईतवं तावत्येव धने वसपुत्रादीनामपीति जी- 
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मूत्बाहनादथः ग्रह्धः ॥ इदानीं सवर्णब्रावृ्णां विभागौ 
विशोदधारादिपूर्वकी वा समो वेस्यभिधीयते ॥ उद्वास 
तरेणापि समविभागमाह पित्रीखनुषु्य हारीतः! स~ 
मानतो मृते ऋक्थविभागमतथा यज्ञवस्कयः। 

विभनेरन्सुताः फिनोरू्प्वमुक्यमृणं समम् ॥ 
तथा यृहर्पतिः 
दकारो विभागस्तु दायादान प्रकीर्तितः! 
घयोज्येठकरपेणैकः परा समांशकरपना ॥ 

इति वयोच्ये्ठक्रमेणेति रविगोद्धाराभिपायिण । शृद्रते- 
विंशोद्धरो नास्ति इति दायप्नागःअतः सोदारनुद्धार- 
योषिकल्पः। नच समभागस्य शास्नीयत्वात्स्पैव नि- 
स्यवदनुष्ठानमिति वाच्यं भक्तयतिरषिन ख्ातृणामुदधारा- 
हुमतेरपि संभवति. विभागाविभागविकरपवत् । अत्त 
एवायतनानां भक्यतिशयाप्षवात् उद्धाराहन्येटापा- 
वाच्च सप्रभाग एव सेके दृश्यते । यस्तु स्वयोग्यतया 
पितृपितापरहादिधने निस्पृहः सोपि ततपुरादेः कारातिरे 
दुरेततापारणार् किचिद्रव्वा विभजनीपः। 

भरातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा । 
स मिरभाज्यः स्वकाद् किंचिदत्वोपजीयनम् ॥ 
इतिममुवचनाद्र् । षिभागस्तु पि्रदेरधनिन ऋणं 

परिशोध्य तदवशिष्टधनस्य करणीयः 1 उत्तमणेच्छया 
या विभज्य परिशोयनीयं । तया नारदः 

यच्छि पितृदापेम्यो ददर्णं पिदृ ततः । 
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आतुभिस्तद्विभक्तव्यमुणी न स्वायया पिता ॥ 
अत्र ऋणी न स्यायथा पितेत्यनेन विभागानंतर- 

मपि ऋणपरिशोधनं दितं अन्यथा व्यर्थं स्यात् ! एु- 

वं प्रतिश्रुतमपि देयमिद्युक्तमसरतर् । एवमेकेन भावादि- 
ना वहुपोण्यतया यत्राधिकं भुक्तं त भुक्तो न विभा- 
गमध्ये प्रवेशनीयः कितु भुक्तावश्नि्टस्य वियमानस्थैव 
विभागः कार्यः। 1 

यंधुनामविभक्तानां भागं नैव प्रदापयेत् । 
द्श्यादा तददिभागः स्यादायन्ययविशोधितात् ॥ 
इति नारदवचनात्। दश्यादेति वा शब्द् एवार्थ ततो 

विभ्नक्ततादशायां यावद्धनं संचितं यावच व्ययितं त- 
त्सर्वं बुद्धा यदेकारूतं तदृश्यं विमानं तस्मादेव विभा- 
गः कायं इत्यर्यः । असंस्रतधात्रादीना पैतुकधनेन सं- 
स्कार्यतामाद् व्याः \ 

यां तु न रुताः पिवा संस्कारविधयः क्रमात् । 
कतेन्या चातृभिस्तेषां पैतृकादेव तद्धनात् ॥ 

‡ पित्रे चोपरते सीदरासोदरधावृभिमातुरनुमस्या 
विभागे करियमणे मत्रे स्वसुल्यभागो दाततम्पः। 

समांशहारिणी माता पुत्राणां स्यान्मृते पतौ 1 
इति वचना ददं च स्लीधनादाने । खलीघनदाने 

खर्दानं अधिविनखिये माषस्रीधनायै जपिवेदनिक- 
स्पार्धदानदशनेन सदृिकन्यायात् 1 यथा याज्ञवल्क्य. 

जयिविनल्िथै देयमायिवेदानेकं समम् 
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न दृत्तं खरीधनं यस्यै दत्ते ववर्ध मरकीितमु 1 
दितीयविवाहािनां प्रथमिथे पारितोषिकं धनं 

यद्दीयते तदाधिवेदनिकं अधिकविवाहार्थत्वात्तस्यं तव 
दवितीयक्िये यावद यते तत्समानं वेयमिंवयर्थः। अनर मा- 
तृपद्स्य जननीपरत्वान् न संपटनीमातृपरखम्पि सरु- 
च्छरुतस्यसख्यमोगव्वानु पपततिरिति भीरुष्णतर्कालंकार- 
स्मार्तभदघचार्यजीमूतवाहनादयः प्राहः।मैषिखास्तु मा- 
तपदं सपलनीमातृपरमिति वृहस्पत्तिव चनैकवाक्यस्वात्। 
यथा बुहस्पतिः। 

तदभनये तु जनना तनयाशसमांशिनी । 
संमाशा मातरस्तेषा तुरी्याशस्तु कन्यकाः ॥ 
अस्याथः तदभवे पितुरभावे पुतरैवि भागे क्रिषमा- 

णे जननी पुतरतु्यांशभागिनी । अपुत्रा विमातरशच पुत्र- 
वुल्यांशभागिन्य इत्याहः 1 एवं पितामहीतपलनीनामपिं 
स्वभरतृधमपुवाभावे पौततुल्याशभागित्वम् । 

पिताम्स्तु सवास्ता मातृतुल्याः परकीतिताः॥ 
इर्य वहुवचनश्रवणास्सर्वेपदोपादनाच इति प्रा- 

इः । मिश्राणामप्यत्रैव स्वरसः । , 
अय संसुटधनविभागः। 

त्त्र संलगिणो वृदस्पतिना दिताः । यया 
विभक्तौ यः पुनः पितरा भात्रा चकत संस्थिवः॥ 
पितृन्येणाय वा भ्रीस्या स ज संसृष्ट उच्यते ॥ 
तेन पित्रादिभिः सह विभक्तानां पुनरन्योन्येच्छया 
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पु्वरुतविभागसपेध्य यत्तव धनं तन्मम धनं यन्मम 

धने तत्तवापति व्यवस्थया एकगृह्रूपतयाई वस्थान- 

संसर्भ दति प्रतिपन्नं ततर पिवृधावृपितृन्यन्यतिरिक्तानां 
संस नभवति । अम्यया परिगणितानर्यक्यापततेरिति 
स्मारतंजीमूतवाहनादयः प्राहुः 1 मेथिटास्तु पि्ादिपद्- 
सुपरक्षणे येषामेवोद्यत्तितोऽविभक्तत्वं तेषामेव विभा- 
मान॑वरमेकनावस्यानं संसर्मः तेन पितृग्यपुत्रादिभिरपि 
संसमो मतीरयाह्धः तक्वितयम्। मनुविष्ण् । 

विभक्ताः सह जीषंतो विभजेरन्पुनर्योदि । 
समस्तत्र विभागः स्यामे तने न वियते ॥ 
अत्र सम इत्यनेन रविशोद्धारायभाव एव सूचितः 

न खसवर्णधातृ्णामपि भागसमता 1 जत एव बृह्- 
स्पतिः॥ 

विभक्ता खातरी ये च संप्रीदैकन संस्थिताः 
पुनरविभागकरणे तेषां ज्येष्ठं न वियते ॥ 
इदं तु ् ये्शिमेव निषेधयति नतु भागसाम्यमपि 

ज्ञापयति 1 बृहस्पतिः 

संतृष्टानां तु यः कथिदिवयाशयांदिना घनम् । 
प्राप्नोति तस्य दातव्यो व्यंशः शेषाः समांशिनः ॥ 
यदि तु येनकेनचि्पत्रेण सद पिता संसृष्टः सपुत्रा 

तरमृत्याय मृतस्तदा तद्धनं संसुटविभक्तलाभ्यां पुत्रा- 
भ्यां समं विभजनीयं 

कर्ण्व विभागाातस्तु पिन्यमेव हद्धनम्। 
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संसृष्टास्तेन वा ये स्युविभजेत स तैः सह ॥ 
इति प्राटुकतमनुवचेनाच् । वत्रायं विरोपः । असंसृष्ेन 

पि स्वासाधारणधनरारीसयासाम्पां यदृतं तदिभ- 
करणस्यैव न तु पुतांतरस्यापि । तथा च बृहस्पतिः । 

पुरैः सह विभेद पिच यत्स्वयमरजितम् \ 
विभक्रजस्य तत्स्षमनोशाः पूर्वजाः स्मृताः ॥ 

श्च स्यमिद्यनेनासाधारणधनशरीरायासेनार्जनं बु. 
शयति सर्वशब्देन च पितरा वहुतरमपि विभक्तज- 
स्यदेवि सूचितं । एवं दिभक्तजपित्रा यदणादरिकं स्रार्य- 
मेष छतं तदिभकजेनैव समिय । 

यथा घने तथर्णेऽपि दानाधानक्रयैषु च ॥ 
इति प्रागुक्तवचनातर् । यदि पुनः संसुटेन सह् सा- 

धारण्येन ऋणादिकं पितरा छतं तदा तदुभाभ्या संसृट- 
विभरक्तनाभ्यां समाधेयम् ॥ =, " 

अय विभामानंतर्मागतस्य विभागः! 
तत्र वृहस्पतिः! 
एतेऽरुते प्रभे वा ऋक्थी यन भवर्तते । 
सामान्यं च भवेयतु तत्र ्रागह्रस्तु सः ॥ 

कणं लेख्यं गृहं स्रं यस्य पैतामहं मवेत् । 
िरकारप्रोपितोऽपि भागभागागवस्तु सः ॥ 
गोनसाधारणं त्यक्ता योऽन्यं समाितः। 
तशस्यामवस्पांराः परदातन्यो न संशयः { 
पृतीयः पंचमो वापि सपमो वापि यो भवेत् ॥ 



८२ विवादार्णवसेतुः 

जन्मनामपरिज्ञाने र्मेदंशं क्रमागतम् 
यं परंपरया मौखाः सामताः स्वामिनं विदुः । 
तदन्वयस्यागतस्य दातव्या गोतरजैर्मही ॥ 
इति साधारणधनोपरस्षणं तेनाविभक्ततादशा्ां 

देश॑तरगवेन चिरपोपितवंश्येन सम॑ताखतिवासिभि- 
मेरिरिसन्ञापनपूर्वकं कमागतधनायभाक्ाखं भागय- 
हणं कार्यमिति स्थितं 1 भोगरुतविशेपस्त्वग्रे वद्यति 1 

अविभक्तविभक्तानां कुल्यानां वसतां सह 1 
भूयो दायविभागः स्यादा चतुर्थादिति स्थितिः ॥ 
इति वचनं तु सहवासविपयम् ॥ एकमातृकयोर्वि- 

भिनलपित्तकयोर्विभागमाह् विष्णुः । 

एका माता दयोर्यत्र पित्तरौ दौ च कुताचित् । 
तयोर्ययस्य पेतं स्यात्स तदृक्ीत नेतरः! 
हौ सुतौ विवदेयातां दाभ्या जातौ खिया धने । 
तयोर्थयस्य चेतरं स्यार तदृहीत नेतरः ॥ 
सस्य वीजायो जातस्तद्धनं स गृह्णीयात् नेतो ना- 

न्यवीजतोजातस्तद्धनं गृह्णीयादि्यर्थः ! तेन नार स- 
मशिव्यवस्था । तथाविधपुत्रास्यां मातृधनविभागेपि 
यस्य पित्रा यद्धनं तस्यै दत्तं तेन तद्वां नेतरणे्यर्थः 
माजा स्वयमार्ञते तु तुल्यांशिस्वमेवानयोः 1) तथावि- 
भक्तधनसय देयदियत्वविचारः । अविभक्तस्यावरेषु स~ 
चेष दायादानामनुमा्तिं विना एकस्य दानायनधिकारः 

स्ावरस्व समस्तस्य मोचसाधारणस्य च ! 
१} 
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नैकः कुयात् कयं दानं परस्परमतं विना । 
अषिभक्ता विभक्ता वा सपिंडःस्यादरे समाः। 
एफो हनीशः सर्वव दानावमनपिक्रये ॥ 

इतर व्यासवचनात् । वस्तुतस्तु यथेटविनियोगार्हव- 
रक्षणस्य स्वत्वस्य द्रव्यातरवद्चाप्यदिशिपाद्वानादिकं 
छृतं सिध्य्येव वचनं तु स्वामिन दुर््तपुरुषगोचर- 
विक्रयादै छटुवरिरोधादधर्मभागिताज्ञापनार्यं निषेध- 
रूपं न तु विक्रमायनिष्यत्यर्थमिति ्मार्त॑दायमागका- 
रादयः भरहुः। अत एव 

यथेकजावा बहवः पुयग्धर्माः पृथक्क्रियाः। 
पुथक्षमंगुणोपेता न चेत्कार्येु संमताः ॥ 
स्वभागान् यदि ददुस्ते विक्रीणीयुरथापि वा। 
कुयु॑मेष्टं तत्स्वमीरारते स्वधनस्व वै ॥ 

इतिं नारदवचने एकेन क्रियमाणे करये पुनरन्येपाम- 

संमतत्वेपि स्वभागदानादाबीशत्वमुकतं । विभक्तमिपय- 
मेतदिति नाशैक्यम् 

दानयहणपन्मृहसेचपर्यिहाः। 
विभक्ताना पुथम््ञेयाः पाकवर्मागमन्ययाधा 
इति नारदवचनेन तमान्येपामस्वामितेन संमतेर- 

संमतिरवा वाच्याद् { दर्यं च यद्यमाणमनुवचने ~ 
व्सामान्यस्यादियमध्ये गणनं तनिपेधपरमेव नतु द्ा- 
नायनिष्पतनिपरं एवमेव स्मृतितारादयः । अत्रापाद्- 
माह भामाणिकवचनम् ! 
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एकोपि स्थावरे कुर्यादानाधमनविक्रयम् 1 
आपत्काठे कुटुबा्थे धर्माय च विरोपतः ॥ 

इति ।तस्मादिप्रकस्याविभक्तस्य वा स्वाशदानं सि” 

धमस्वेति स्थितं तत्र दानादिकं न सिध्यतीति मिश्रा- 

स्तचित्यम् । 
अध दत्तकीरसयोर्विभागव्यवस्थाः ॥ 

ओरसेन दत्तकानां विभागे ओरसस्य व्यरित असवर्ण 

दतकादिस्तु नाशित्वं किं तु मरासाच्छादनादिमात्रभा- ` 

गिं । तदाह् देवलः 1 ॥ 

सवे हनौरसस्यैते पुत्रा दायहरः स्मृताः॥ 
ओरसे पुनरुतपन्ने तेषु ज्यैठयं न वियते 
तेषा सवर्णा ये पुत्रास्ते तृत्तीयांशाभागिनः। 
हीनास्तमपजीवियु्रालाच्छादनसंभृताः॥ 
दायहरः पितुः सर्कदायहराः ! तेषामिति तेषां मध्ये 

चे सवर्णाः पुत्रा इत्यर्थः । ओरसे सिं तृती्यशिदरा 

हीना चे पितुरीरसपुतराश्च चातुकनव्णस्ति मासाच्छा- 

दनमातापिकारिणः तदाह कात्यायनः! 
उत्पनेववौरले पुत्रे तृतीयांशहराः स्मृताः ए 
सवर्णां असवर्णास्तु मासाच्छादनभाभिनः ॥ 
अघ्रासवर्णपदं हीनव्णंपरंदेवर्वचनैकवाक्यत्वात्॥ 
अथनिद्भुतस्यपश्वाद्वगतस्य विभागः! 
तत्र मनुः 

ऋण धने च सर्वस्मन््रविभकते यथाविधि } 
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पश्चाद्भये यत् किंचित्तत्सर्वं समतां नयेद् ॥ 
इति पुर्व पस्य मथा भागकल्पना रुता तस्समानै- 

वापरहर्बा सक्षपहतस्य दन्यस्य तथा सा कार्या न पुनद 
स्पापहतुतया अल्पभागेो दातव्यो न दातव्य एव वा! 
न पुनरपततद्रनये सर्वषां समभाग एवेति समतां नये- 
दिद्यस्यार्थः । विंशोडारादिवपेः प्रमाणाभावात् अ- 
सवर्णपत्रादीनां विभागक्ाम्यापरेश्च अनर पथाष्शये- 
तेसनेन विभक्ते सति सौकिकपरमाणमत्रेण रव्धस्पैव 
विभागे नदि तत्र दिव्यादिकं अन्यया शंकापिशाच्या ˆ 
दन्य विना कचिदेष्यनिश्ित्रन्येन सम्यग्िभनागो न 
स्यात् । काल्यायनः। 

दश्यमानं पिभज्येत गृहं केतं चतुप्पदेम् 
गृदद्रन्पामिशंकाया प्रत्ययस्तत्र कीर्तितः ॥ 
भर्ययो द्यं \ एतदेव स्प्टयति। 
.गृहोपर्करबाह्यनां दोदामरणकर्मिणाम् । 
दृश्यमानं विभज्येतं कोपं गूदऽव्रवीनमतुः॥ 
कोषो दिव्यविकेषः। कास्यापनः। 
भच्छादितं तु ययेन पुनरागत्य तत्समम् 1 
भजेटन्सात्रभिः साद्धमभवे तु पितुः सुताः॥ 

भृुः। 
अन्योन्यापदवं दर्यं द्विभ च यद्यत् । 
पशनां विभगयेत समभन तदधगुः ॥ 
पञ्ासापमिलनेनपहतद्नसैव विभागो न तु प 
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वदिभ्तस्यापै पुनविभाग इति दशितम् । दुविभक्तमि- 
त्यनेन चमादिना रुताशाखीयविभागस्य पुनः शाल्ी- 
यविभागः कार्य इद्युक्तम्। 

सरदो निपतति सरूक्कन्या प्रदीयते । 
सरुदाह ददानीनि चीण्येतानि सरुत्सरूत् ॥ 
इति वु शास्लीयविभागानंतं न पुनस्तदिभाग इत्ये 

तरपरं । देशादिभेदेनापि विभागमाह कल्पतरुरलाकर- 
येः कात्यायनः 

देशस्य जातेः संघस्य धमो यामस्य यो भृगुः 
उदितः स्यात्स तेनैव दायभागं प्रकल्पयेत् ॥ 

भृगुः आहेति शेषः। तथा कात्यायनः । 
वंधुनापहतं द्रन्यं बनव प्रदापयेत् । 
बं्ूनामविभक्तानां भोगं नेव प्रदापयेत्॥ 
अत्रापह्तपदं भाक्तं 1 एवमेव विश्वरूपह्रायुधस्मा- 

तंजीमूतवाहनादयः । सामादिना दाप्यो न तु घरात 
अपहारे सु आस्तां सामादिना दापनं तस्य घातनमपि 
कार्यं । अविभक्तेन यदधिकं भुक्तं तदसौ न दाप्यः। ए- 
तच सुनिभिरपदहतुरपि विभागप्रतिपादनादवसीयते । 

अय वृत्तविभागसंदेहे निर्णयः 
तन नारदः 

विभागधर्मसंदेहे दायादाना चिनिर्णयः। 

ज्ञाविभिभागसेल्येन पृयसार्यभवर्तनात् ॥ 

इति। ज्ञातीनां कीतैनं तेषु सस्सु नान्यसाक्षियट्ण- 
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मिस्येतदर्थे । अत्त एव याज्ञवल्क्यः । 
विभागनिङकवे ज्ञातिवंपुसाक्यमिरेचितैः । 

विभागभावना ज्ञेया मृहकत्रश्र यौतकैः ॥ 
इति । प्रथम ज्ञातयः सर्पिः साक्षिणः । तदभावे 

यंधुपदोपनीताः संबधिनः साक्षिणः । अत्त एव शंखः । 
मोत्रभागविभागारथे संदेहे समपस्थिते । 
मोघ्रजश्वापरिज्ञाने फुर साक्षिसवमर्हति ॥ 

इति । कुरखबधुः। तदभावे उेखितेनापि निर्णयः का- 
यः । सेतितस्य साक्षिभ्यो गरुतं । तदभावे प्रथकार्य- 
परवर्चेनादपि निर्णयः। यथा नारदः। 

दानव्रहुणपखनगृर्षेत्रपरियरहाः। 
विभक्तानां प्रथम्जेयाः पाकथर्मागमन्ययाः ॥ 
साक्षिखं ्राति्ान्यं च दानं यहणमेव च । 
विभक्ता ातरः कु्युनांविभक्ताः परस्परम् ॥ 
येपामेताः क्रिया खेके प्रवर्तति स्वऋक्यतः। 
विभ्रक्रानवगच्छेयुठेख्यमप्यंवरेण तान् ॥ 
एको ददाति अपरश्च मृह्धति एकेन फणादिपु कि- 

यमाणेषु भपरधाता साक्षी क्रियते परतिभूरवां एवमा- 
दीनामेकैकेनापि निर्णयः कार्य इति दिक् ॥ 

अधभुक्तिः ॥ 
तत्र याज्ञवल्क्यः । 
पर्पतोऽघ्ैवतो हानिभूमि्विशतिवार्धिकी ! 
परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥ 
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विवादमक्रर्वाणस्य स्वामिनः समक्षं परेणासपिडा- 
दिना भुज्यमानाया भूमेिशतिवर्षनिवुत्तौ स्वत्वहानिः। 
अन्न वर्ष॑गणना सावनेन खोकन्यवहारकर्मतवात्तस्म ! 
तथा विष्णुधर्मोतरम् । 

सतराण्युपास्यान्यय सावनेना- 
खोक्यं च यत्स्याद्थवहारकर्म ॥ 

इति। तथा न्यासः 
वर्षाणि विशंति यस्य भूमिरभुकता परैरिह् । 
सति राज्ञि समर्थस्य तस्य सह न सिध्यत ॥ 

समर्थस्य ार्त्वादिदोषरहितस्य धनस्य दशवर्षनि- 
वृत्या स्वत्वहानिः। तथा च मनुनारदौ 

यक्किचिद्शवपांणि सनिधौ भे्षतते घनी । 
भज्यमानं परैस्तृणीं न स तछ्ब्धुमर्हति ॥ 
यिचिद्धनजातं समक्षमेव भ्रीत्यादिन्यतिरेकेण प- 

रेव॑शवर्पाणि भुज्यमानं स्वयं तूष्णी परेक्षते न भुज्यतामि- 
ति भरतिपेधं न कुरुते नासौ तदब्धं योग्यो भवति तत्र 
तस्य स्वाभ्यं नश्यतीत्यर्थः । तथा गौतमः) अजडपौगं- 
उधनं दृशवर्पं मुक्तं परैः संनिधौ भोक्ुरिति। जडो वि- 
कलेद्धियः । पौगेडः अनुरपन्श्मश्चुरितय्थः। 

तथा च नारदः। 
यार आ पोडशादर्पास्पौ्दश्चापि शब्यते 1 
तस्मादशवषविशतिवर्षभ्नोग एव स्वत्वं जनयति य~ 

याकाठ्वशातू मोजमेुरं जनयति तरवश्च प्रसूनमिति 
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स्वामिनाऽपारैलक्तेपि शालोक्तकालक्नामार्स्वाम्यमन्थ- 
* स्य भवार । यथा जयेनरज्ञः परराषटधने इति ।एवमेव 

रमार्तश्रीकरबारोकयोगलोकमवदेवभटशूलपाणिकु- 
कभट्चैड्रवर्दमानोपाध्यायप्रमृतयः! व्यवहारोपिताद 

गेव। अन्नोपेक्षया स्वत्वहानिं भुक्ता च सवस्वमाह नारदः 
अन्यमानान्परैरथान् यस्तान्मोहयदुपिक्षते । 
समक्षं तिष्ठतोप्यस्य तान्भुक्तिः कुरुते वशे । 
ग्यक्तमाह बृहुर्यतिः 

स्थावरं सिद्धिमप्रोति भुक्या हानिमुपेक्षया 1 
इति । उपेक्षया क्षमया । अत्र स्वामिनः सुशीर्तवं अ- 

कषमतवं महेच्छत्वं च देतुः। ततश्च विशतिवपीत्पूर्वस्व- 
रतिसाध्यकर्पेणादिना यत् तस्य स्वयमुत्पादितं तन्नैव 
स्वलं तदुत्तर तु भूमै एवं दशवषात् पूर्वं गवादौ सखरुति- 
साध्यदोहुनपाछनयैयंत् दुग्धादिकमुत्पननं तत्रैव स्वत्वं । 

दशवर्पो्रं तु न गवादिषने स्वत्वमिति पूर्वं तनाशकमो- 
गे तु चौर्दोषो भवति यतराध्यादीन् व्यावर्तयति! प- 
श्यतोऽन्ुवतो इानिरित्यभिधाय याज्ञवल्क्यः] 

आचिसीमोपनिमेपजडवाख्यनर्विना । 
तथोपनिधिराजसरीशनोत्रियाणां धनैरापे ॥ 
आधिः वंघनद्रन्यं । उपनिकेपः 

वासनस्थमनाख्याय समुद्रं यदिधोयते 
इति नारदोक्तः। वासनं निक्षेपाधारभूतं संपुटकादि 

तप्स्यं समद्र यथ्यादियुक्तं। जहो बुद्धिविकलः । बारोऽ- 
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मा्पोडशवर्षवयरकः। उपनिधिः प्रीत्या भोगाथंमपितः। 
ततेश्वाध्यादिभिजंडादिधनैश्च विनान्यानि धनानि तंत 
दुषोगकाेन स्वामिनो नश्यंति भोरभवंति। एतानि तु 
स्वामिनो न नश्यंति न वा भोकतर्भवाति । स्मृतिः। 

दारमागक्रियायोगो जख्वाहादिःपु क्रियाः। 
भुक्तिरिव तु गुवीं स्यान दिव्यं न च साक्षिणः॥ 
क्रियायोगो ममनादिरूपः । याज्ञवल्क्यः। 
आगमो द्धिको भोगान् विना पूर्वकमागतात् । 
आगमो बलवान्नैव भुक्तिः स्तोकापि यच न ॥ 
आगमस्तु छतो येन सोऽभिगुक्तस्तमुदरेत्। 
न तस्सुतस्तस्सुतो वा मुक्तिरतव्र गरीयसी ॥ 
योऽभियुक्तः पुरतः स्यान तस्य ऋक्थी तमुदधरत् । 
न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विना रता ॥ 
भुम्यादावागमः पूर्वपुरुपक्रमानुध्यातभोगात् बर 

चान् अतः कमागतभोग आगमादख्वान् 1 तथाच 
नृहरपतिः 

अनुमानादरः साक्षी साक्षिभ्यो ठिसितं गुरु। 
अन्पाहता त्रिपुरुषी भुक्तिरेभ्यो गरीयसी ॥ 
विपुरुपभोगमाह व्यासः 
भरपितामदेन यदुक्तं तस्पतरेण विना च तम्। 
ती विना यस्य पित्रा च तस्य भोगद्धिपूर्पः ॥ 
पिता पित्तामहो यस्य जवे प्रपित्ामहः॥ 
अयाणां जीवतां भोगो विज्ञेयस्तेकपुरषः॥ 
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आगमोपि बलख्वानं मववि यत्र भुक्ति स्वल्पापि 
नासि! तथाच नारदः 
विदयमनेपि डिसिते जीवसस्वपि च साक्षिषु \ 
विशेपतः स्थावराणां यन्न भुक्तं न तस्सिरम्॥ ., 

इति दीपकलिका । यत्र वादिनौ स्वस्वागमबरम्रषु- 
तौ आगमस्तु पौवापय न निर्णीयते तन यस्य भुक्ति- 
रस्ति तस्यागमो वरीयान् या खन्धस्येत्यर्थः इति भि- 
ताक्षरा । तस्मात् यजागमपैर्वोपयनिश्वयस्तत्र 

सर्व्वे विवादेषु बख्वद्युगरा किया ! 
आदौ प्रतिग्रहे कीते पूर्वां च यरवत्तरा ॥ 
इति याज्ञवस्क्यवचनाद् निर्णयः। आध्यादीनां व्य 

वस्था खनुपदं वक्ष्यते । आधिविक्रयदानानामेतरास- 
सैद्येण पौवपर्पस्य निर्णेतुमशक्तौ व्यवस्यामाह बृह. 
स्पतिः 

रुतं चेदेकदिवसे विक्रयापिप्रति्रहुम् । 
अयाणामपि संदेहे कयं त विचारणा ॥ 
बीण्येव हि प्रमाणानि विभजेरन् ययक्गातः। 
उभौ चायानुरूपेण विभागेन भतिमहः॥ 

आयिधर्तकरतृसंपरदानस्तदस्तु समिन विभज्य या- 
हममित्य्ं इति मिश्राः प्रुः।हखबुधस्तु आधिषर्तुरतरा- 
शौ रुीयान्दीनमस्त्वादिव्याह ! आगमस्त्विति आम 
म्यते पराप्यते स्वीयो भवति येन क्रयादिना स आगम 
इति व्यवहारमातृका} जागमःसाक्षिपनादिकमिति या- 



९२, दिवादार्णवसेतुः 
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ज्ञवल्क्यदीपककलिका । मेधिरास्तु आगमो धनार्जनो- 
पायः क्रयादिरित्याहः 1 व्यासः 

वर्पाणि विंशतिं मुक्ता स्वामिना व्याहृता सतौ । 
भुक्तिः सा पौरुषी मूमेर्दिगुणा च दिपौरूषी ॥ 
त्रिपौरुषी च त्रिगुणा न तत्रान्वेष्य आगमः। 

इति वचनमसमक्षपोगविषयं । समक्षभ्नोगे तु विश- 
तिवर्पभो गास्स्वस्वमितयविशुडं एतादशस्मृद्युक्तकाख्वि- 
षय एवे कात्यायनः 

स्मार्तकाठे क्रिया भूमेः सागमा भक्तिरिष्यते । . 
अस्मात स्वागमामावात् क्रमात् तरिपुरुषागता॥ 

अत एव नारदः 
अन्यायेन च यदुक्तं पितरा पूर्वतैसिभिः। 
न तच्क्यमपाकर्तु क्रमात विपुरूपागतम्॥ 

अन्यायेनेत्ति आगमादिकं विना पित्र पर्वतैः पित्र- 
मादाय पूर्वतैररितयर्थः। यतु 
` अनागमं तु यो भुक्त बहून्यन्दशतानि च । 

चौरदंडन तें पापं दंडयेद्वनीपतिः ॥ 
इति ं डविधायकवचनं तत् धर्मञाखविरोधाजिपुर्ष- 

भोगेतरपरं । वस्तुतस्तु अनागममिति देडविधायकव च 
नं स्लौघननरेदरधनविषयम् 

सीवनं तु नेद्राणां न कदाचन जीर्ति। 
अनागमं सुज्यमानमपि वर्पशतिरपि ॥ 

इति स्वत्वनिषेधकनारदवचनैकवास्यतवात् ॥ 



` पञ्चमोर्यिः। ९३ 

अभ भुक्तिस्वलापवादः ॥ 
ततर बुहरपतिः। 

भुकतद्धिपुरुषो सिध्येदपरेषा न संरायः। 
अनिवृत्ते सर्पिडरवे सकुल्यानां न सिध्यति ॥ 
अस्वामिना तु यदुक्तं मृहकषेनापणादिकम् । 
सुहदरधुसकुल्यानां न तद्रोगेन हीयते ॥ 

विवाह्य श्रोनियर्भुकं राज्ञामायस्तथैव च । 
सुर्दपिणापि कान तेषां सिध्यति तनु न ॥ 
आपणो विक्रयस्यानं । विवाह्लो जामाता ॥ 
इति विददिरचिते विवादार्णवतेतुके 1 
तर॑मो दायभागधिश्तुर्थः पूर्तिमागतः॥ 8॥ %॥ 

अथ व्यवहारद्रौनम् ॥ 
तत्र याज्ञवल्यः। 
समृर्थाचारग्यपेतेन मारगेणाधरपितः परः । 
अविदयति चेद्रात्नि न्पबहारणदं हि तवर ॥ 

स्मृत्याचारमहिर्भूतेन वर्त्मना पर्यतः शरीरतो वा 
पीडितौ यद्राजमि न्विदयेत्तव्यवहारस्यानं । अयिद्यति 
इत्यनेन राज्ञा सवयं विवादौोर्थापनं न कर्तम्यं । राज्ञीति 
ग्यवहारदर्धकपरं 1 तथाच वृहस्पतिः! 

शना कार्याणि संपश्यन् परह्भिवाकोऽय वा दिजः। 
पराहिवाकमाहस एव 

विवादे पृच्छति भर्मं परतिप्नं तथैव च। 
भियपूर्व प्राषदति पराहिवाकस्तवः स्मृतः॥ 



९४ विवादा्णवसेतुः 

कात्यायनः 1 
व्यवहाराधितं भश्रे पृच्छति प्राति स्थितिः। 
विवेचयति यस्तसमिन्ाङ्किवाक इति स्मृतः ॥ 

इति । अर्थिनं पतिभापते कीदृशौ भ्यधिनं भरति तव 
वाक् कीटगु्तरं इति पृच्छतीति प्राड् । श्रुत्वा च युक्तायु- 
क्तस्वेन जयपराजयौ विविनक्ति वा इति विवाकः प्रद् 
चा सौ विवाकश्येति प्राह्िवाकः } कारयायनः 

सप्राहिवाकः सामात्यः सव्राह्मणपुरोहितः। 
स्वर्यं स राजा तनुयात् तेषां जयपराजयौ ॥ 
यदा कार्यवशाद्राजा न पश्येतकार्यनिर्णयम् । 
तदा नियुच्यात् विदसं ब्राह्मणं वेदपारगम् ॥ 

मनुः 
जातिमायोपजीवी वा कायस्थो वह्मणतुवः। 
धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु शूद्रः कथंचन ॥ 

व्राह्मणजातिमानरं यस्य वियते न तु बराञ्मणवदनुष्टा- 
नं वणिगादिवत्साक्ष्यादिदारेण स्फुटन्यायनिरूपणे जा- 

तिरपि वा यस्य स वरमुकयोग्यवराह्मणाभ्नावे कचित् 
कर्पदश्नि नृपतेर्भवति न तु घा्िकोपि व्यवहारक्ञोपि 
शषः । ब्राह्मणो धर्मप्रवक्ता इति विधानादेव शूदरनि- 
वृत्तिसिद्धौ न त शूद्र इति शद्धनिपेधो योग्पव्रह्मणाभा- 
चे क्षत्रियवैश्ययोरनुज्ञानार्थः। अत एव कात्यायनः 1 

यदि पिभरो न विद्यान्. स्यात् क्षत्रियं तत यौजयेत् । 
वैश्यं वा धर्मरासंज्ञं शूद्रं यज्ञेन वर्जयेत् ॥ 



पथमोर्मिः। ९५ 

दिजान् विहाय यः पश्येत् कार्याणि वृषैः सह । 
तस्य प्रस्खरते राट वरं कोषश्च नश्यति ॥ 
यः शूद्रो वैदिकं कम॑ समातं वा भाषते यदि 1. ` 
तस्य दहं दे सहले सृक्तिनीं चैव भेदयेत् ॥ 
अज्ञानतिभिरोपेतान् संदेहपटयन्वितान् । 
निरामयान् यः कुरुते शासरंजनशखकयां ॥ 
इह कीत राजपुजां भते सतिं च सः। 
तसमारसंशयमूढानां कर्तव्यश्च विनिर्णयः ॥ 

खर एड स्प्यः, १ 

अनियुक्तो नियुक्तो वा शासज्ञो वज्महवि । 
दैवीं वाचं स वदति यः शास्रसुपजीवति ॥ 

दैवीं देवतानुमतां । पुनः कात्यायनः । 
सभ्येनावश्यवक्तव्यं धमथंसहितं वचः ॥ 
शृणोति यदि नो राजा स्यादसभ्यस्तद्। नृणाम 1 

सभ्यः सभायां साधुः तथाविवमाह् याज्ञवरक्यः ॥ 
श्रुताध्ययनसंपन्नाः कुलीनाः सत्यवादिनः । 
राज्ञा सभासदः कार्याः शत्रौ मित्रे चये समाः॥ 

श्रुताप्ययनसपन्नाः शाखन्ञाः कुखीनाः संकरदोषर- 
हितमातापितुपरस्परया सभायां सौदंति उपविशंतिये 
ते सभासदः। मनुः 

जैरियो हेतुकस्तकीं नैरुक्तो धरमपालकः । 
चयश्वाश्नमिणः पूर्वे परिपत् स्यादशावरा ॥ 

मैवियः ्रिवेदपारमः देतुकः सगुकिन्यवहारीतयर्थः। 



९६ विवादार्णवतेतुः 

कात्यायनः 

दिवसस्याष्टमं भागं मुक्ता भागत्रयं च यत् । 
स कारो न्यवहाराणां शाखटृ्टः परः स्मृतः ॥ 

अष्टममायार्थं पहर त्यक्ता भागत्रयं प्रहरदयपं्यतं।मनुः 
धर्मासनमयिष्ठाय संवीरतागः समाहितः। 
शरणस्य लोकपाठेभ्यः कार्यदर्शनमारमेव्॥ 

मनुनारदहारीतवौधायनाः 
पादो धर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । 

, पादः सभासदः सर्वानू पादो राजानमृच्छति ॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यंते च सभासदः। 
एनो गच्छति कतारं निंदा यत्र नियते ॥ 
दव्यवहारदर्शेनाधर्मसंवंधी चतुर्थो भा्गोधिनं मत्य 

धिन वा गच्छति । अपरश्वतु्ं्नागः साक्षिणमसत्यवा- 
दिनं । अन्यपदेः सभासदः सर्वान् अधर्मभवृत्यनिवार- 
कान् व्या्नोति।पादश्च राजान ब्रजतिायस्यां पुनः सभायां 
असत्यवादित्वात् निदार्होऽयी भदयर्थी वा सम्यद्ल्या- 
यदरशेनेन नियते तत्र राजा निष्पापो भवति सभासदः 
न पपिन संबध्यते 1 अन्यायवादिनमेव कर्तारं पापमु- 
पेतीति कुदूकभटः । कतरे वादिनं प्रतिवादिनं वा रा- 
जपदविवेचकपरं अनेना निष्पापः । अधित्वमादतुम्या- 
सनारदौ 1 

यस्य चाप्यथिका पीड कार्थं चाप्यधिकं भवेत् । 
वस्वार्यिभायो दातव्यो न यः पूर्व निवेदपेद् ॥ 



पश्चमोर्मिः। ९७ 

अन "पूर्वपक्षो भवे् तस्येति कास्यायनीयतृती- 
यचरणे पाठः। न यः पूर्व निवेदयेदिति तस्योत्तरः पक्ष 
ति शेषः । स यः पूर्वं निविदुयेदित्तिपठे यः पथमं 
निवेदयेस् पूर्ववादी्य्थः । समापतेः कर॑न्यमाह याज्ञ- 
चल्कृय ;। 

उभयोः भविभूय्छिः समर्थः कार्यनिणपे। 
प्रतिभुवस्तवभविन संनज्ञासंज्ञयनं तयोः॥ 
संजञासंन्नपनं दृडतुल्याधीकरणं ! निर्णयस्य कार्ये ध- 

नादिदनि। आहिताभ्पादितवात् कार्यव्दस्य पूर्वनि प्तः 
अथ चेपरतिभूरनास्ति वादयेोग्यश्च वाद्विनोः। 
स रक्षितो दिनस्यति दयाद्भूत्याय वेतनम् 

प्रतिभवति तत्का तदवदधयतीति प्रततिभूर्कः । 
वादयोग्ः विवादफरस्य साधित्रधनादिदानसय दंडदा- 
नस्य च क्षमः। स्वये विवादाशक्ी मतिनिभिमाह् नारदः 

अर्थिना संनियुक्तो वा प्रसपर्िप्रहिचोपि चा । 
यो यस्यार्थे विवदते तयोर्जयराजयैष ॥ 

तपोर्षादिपरतिवादिनोः यृहस्पतिरपि। 
करलििग्बदे नियुकश्च समौ संपरिकौर्तिती । 
यज्ञे खाम्याम्रुयापपुण्यं हानिं पादेथ वा जयम् ॥ 
मरुष्यमारणादिपु प्रतिनिधिर्न दातव्य दृ्पाह क. 

सायनः । 
मनुष्यमारणे सपे पदाराभिमरेति । 
अभद्यम्षणे चैव कन्याह्रणदृपणे ॥ 
९ 



-९८ विकादोर्णवसेतु 

~ पारुष्ये कूटकरणे नुपद्रोे तथैव च । ̀ 
भतिवादी न दातव्यः कर्तां च विवदेतस्वयम् ॥ 

कुलखीपरमृतीनां प्रतिनिधिमाह व्यासः ` ' 
कुरुखीनाखकोम्मत्तनडार्तानां च वां धवाः 1 
पूर्वपक्षोचरेवरयु्वियुक्तो भृतकस्तथा ॥ 

श्रात्रायन्यस्यं पक्षाभरितस्य दंडनीयतामाह । नर्दः 
योन श्राता पिता वापि न पुत्रो न नियोजितः। 
परार्थयादी दंञ्यः स्याव्यवहरिषु विन्तुवन्.॥ 
विर ब्रुवन् सनिव्यर्थः! कदा के राज्ञा न धारणी- 

या इत्याह नारदः 
न्वषुकामो रोगार्तो पियभूर्व्यसने स्यितः! 
अभियुक्तस्तथान्येन राजकर्मोयतस्तया ॥ 

गवां प्रचि गोपाखाः सस्यवन्धे ेपीवसः। 
शिल्पिनश्चापि तत्काठे आयुधीयाश्च विधे ॥ 
अप्रापन्यवदारश्च दूतो दानोन्सुखी वतौ । 
विपमस्याश्च नसिष्यान चेतानाहयेनुपः ध 
निरवेषटुकामो विवाहुमवृत्तः 1 अन्येन वा्यतरेण । 

अप्राप्तन्यवहारः पंचदशवर्पानाधिकवयस्कः 1 तसकाठे 
विवाहादितत्तक्ियासमापियर्यतकोटे) एते! विषमरथा- 
-्व उपद्ुतेदेशस्याः। उत्तमर्णांदिना नसेध्यान विधारणी- 
याः| एतान्परागुक्तान्. वादिना न्िदितानिति शैषः। या- 
ज्ञवल्क्यः। † 

अभरियोगमनिष्वीर्यं मैनं प्रत्यभियोजयेत् । 



पञ्चमोर्भिः। । ९९् 

अभियुक्तः सन्तुत्तरमदत्वा मापावादिनं स्वाभिो- 
गानुपमदेकेन विबादविरण न योजयेत् यगप॑दनेकन्यव- 
हारासम्भयात् । अतैव देडमाह् नारदः 

पूर्ववादं परित्यज्य योन्यमार्बते पुनः। 
वादसंक्रमणान्ज्ेयो हीनवादी सये नरः॥ 

हीनवादीद्यु्ता दुंञ्यता सूचिता न प्ररुता्याद्धीनता- 
ऽन्यथा छलापतेः । अत्र प्रतिप्रसवमाह नारदः 

कु्यत्मस्यभियेर्ये च करदे साहसेषु च 1. 

करहे वाक्पारुष्ये सादसे शसखादिपरहारे अनोः पूरव 
महमप्यनेनाक्ु्टः श्चेण हत दइत्यत्रापराधाभावाय प्र 
स्यपियोगं र्यत ! तथा च यृहस्पतिः ! 

माक्ुष्टस्तु यदाक्रोरंस्ताडितः प्रतिताडयन् } 
इत्वाऽऽततायिनं चेव नापराधी भवेनरः ॥. 

अततायिनमाह प्रायश्चितवियेके चसिष्टः। 
अदो गरदश्चैव शख्पाणिधंनापहः। 
क्षेत्रदारापहारी च पडते आततायिनः ॥ 

युहस्पतिः। 
नात्ततायिवये हंता किच्विपं पराघुयात्काचित् । 
विनाशाथिनमायातं घावयन्तापराप्ठयात् ॥ 

अत्र किल्विपा्रावः प्रायध्धिततनिपेधार्थः ! अपरा. 
धाभाव दडनिपिषार्थः। "पतः सर्वत आत्मानं मोपापेते्ति 
श्ुतिमूलमिदं अतः पठायनप्दिनाऽऽत्मरस्षणामपे ददं 
ओध्यमिति प्रायश्निरविवेकः ! कास्यायनः। 



,१५० -विवादार्णवसेतुः 

आततायिनमायतिमापै वेदतिपारगम्। 
जिघांसंतं जिवांसीयान तेन ब्रह्महा भवेत् ॥ 
उयभ्य शक्षमायतिं च्रुणमप्यनततायिनम्। 
निहत्य शूणहा न स्यादहत्वा भूणहा भवेत् ॥ 

चूणो बाह्मणविरोषः दोषदर्शनं नियमार्थम् ! मनुविष्ण्॥ 
^ शुरं वा ाखवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बडृश्रुतम् 1 
, आततायिनमायातं हन्यदिवविचारयन्# ` 
एवकारो नियमार्थः । तथा 
नाततायिवधे दोषो हंतुभ॑वति कश्चन । 

प्रकाशं वाऽप्राकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ 
तस्मादध॑तुर्मनयु्दन्यमानमन्यु नाशयति न पुनः पुरु- 

पो हंति हन्यते वेति हननाविधेरपवादः। ननु आततायि- 
नोरापि गोव्राद्मणयोईनने दोपः । आततायिवधे न दो- 
योऽन्यत्र गेत्राक्लणात् । इत्यादिसुमतुषचनादिति प्राय- 
भित्ताविवेकोक्तं युक्तमिति चेन्न । भवदेवभट्चरणैर- 

` भरमाणीरुतघवात्। यथा यच अतिताधिवधे न दस्यं सू 

घरं दोषोऽन्यत्र इत्यपरं गन्राज्लणाच्लातः प्रायश्चित्त कु- 
योत् इति तृतीयं । तत्र व्राह्मणवधपरायश्िितमुक्का यस्तैः 

संबधं कूयां्तस्याप्येवमेव मायधित्तमिर्यमिधाय सुम॑तु- 
नोक्तमिदं तेन आततायिवधे न इत्येतत्सं पर्वोकभाय- 
भ्रितनिपेधकम् । दोषोऽन्यत दति तु आतवायिव्यतिरि- 
क्वे दोप उक्तः । गोत्राह्मणाद्लातः भायथधितं कुर्यत् 
इति प्रायभनिर्तागसानप्रतिपादकं । मोहितुकं लान च्यते" 



पचमोर्भिः। १०१ 

नोक्तं । तथा च व्यासः 
श्रूयते यानि तीर्थानि तरिषु रकेषु नित्यशः। 
अभिषेक समस्ते गवां शुगोदकस्यं च ॥ 

बराह्मणशब्देन विधिवाक्यमिस्यमित्रेतम । तद्धेतुं 
च लानं यथाविहिताघमर्षणादिपु्वकलानं । तेन गेोहै- 
तुकं लातः चह्मणहेतुकं वा लातः प्रायघ्रित्ताधिकारी 
भवति न त्वाइवनमत्रेणेति वक्पार्थःयतु भविष्पपुरणे 

हत्वा तु पहरंतं वे व्राह्मणं वेदपारमम् । 
कामतोऽपि चरेदरो दादशण्दख्यमुत्तमम् ॥ 

तन्नाततायिवधविषयं भहारशबव्दस्यं वधानभिधाय- 
करवात् तेनावमरथो भवति यश्भुरायवयवानां प्रकर्षेण 
भ्रहरणे प्रवृत्तः तदधेऽकामतोऽपि दाद्रावार्धिकमेव प्रा- 
यशि ! यदपि 

पापमैवाश्रयेदस्मान् हदवैतानाततापिनः। 
इति भगवद्रीतावचनं तदपि पलायनादिना अत्मिर- 

क्षणासामर्ध्येपि भीप्मादिवधे पापभोमितायौधकं एवं 
च प्रागुक्तकारयायनवचनं सहजत एवं संगच्छते इति 
सधीमिर्विभाव्यं॥ पुवपिश्षया परस्याधिकवाद्टपारुप्या- 
दावल्पदंडमाह नारदः 

पर्वमाक्षारयेयस्तु नियतं स्यान दोपाक्॥ 
पश्चायः सोऽप्यसरकारी पूर्वे तु विनयो गरुः ॥ 

विनयो दंडः । युगपरसंभ्वर्तने समदंडमाह स पु, 
पारुष्ये साहसे वापि युगपत्संरवृच्योः 10 



१०२ विवादार्णव्सेतु- 

विशेपश्चेन रुभ्येत विनयः स्यात्समस्तयोः ॥ 
एवं च दंल्योऽयमनपराधे माये रतपोडत्वाव् इति 

भाषायां प्रत्यभियोगः कार्य एव भत्थवस्कम्दनोत्तरत्वेन 
युगपदनेकन्यवहारापत्तिदोषस्याभावत् ॥ याज्ञवस्क्यः। . 

साहस्तस्तेयपारपष्यगोभिशापात्यये खियाम् 1 
विवादयेससय एव कालोन्यतरेच्छया स्मृतः ॥ 

सादसं मनुप्यमारणं 1 गोरख दोह्या । अभिशापो महा- 
पातकादिना । अव्यये द्न्यनाश्चे चर्या कुरक्ियां चारि- 
विवादे दास्यां वा स्वस्वविवादे एपु सय एव उर्तरं 

दापयेत् । इति दीपकालिका । विशिपमाह कात्यायनः 1 
यस्मात्कायंसामारभाविरात्तन विनिश्चितः 1 
तस्मान उभते कारमभियुकस्तु कारुभाक् ॥ 

अवापवादमाह् वृहस्पतिः 

अभियुक्तो<प्रगल्भस्वादरं नोत्सहते यादे ! 
तदा काटः प्रदातव्यः कारय्यशक्त्यनुरूपतः ॥ 

अरापे विरीपमाह व्यासः! 
राजेदेवरतो दोपस्तसिमिन्करे यदा भवेत् । 
अवधित्यागमत्रेण न भवेत्स पराजितः। 

तस्मिन्काले वाधेकाठम्यितरे सरुत्समयर्वधोऽभि- 
युक्तः । अवध्यतिक्रमे देतो राजदैविकदोपस्य प्रमितौ 
न तदतिक्रामकोपराध्यति । जैद्याच तदतिक्रामको- 
दस्यो म॑गी च भवतीर्याह स्मार्तधूतम् । 8 

रजदैवरुतं दोष साकिभिः प्रतियादयेत् । 



पथमोर्मिः। ` ० 

उह्येन वर्तमानस्तु दन्यो दाप्यश्च तनम् ॥ 
जिद्यः छदाकौटिल्यादियुक्तः । तथा च इरीतः छद्म 

मायान्याजयुकता निरुतिः कौटिल्यशाज्यवेपम्यायसद्ा- 

वयुक्तं जैहयं । युक्तं योगः ॥ 
अय भावावादः॥ 

तत्राहुः कात्यायनबृहस्पती । 
प्रतिन्ञादोपनिमु्ते साध्यं यत्कारणाच्िर्चम् । 
निधिं लोकसिद्धं च पक्षं पक्षविदो विदुः ॥ 
स्वल्पाक्षरः प्रभूतारथो निःसंदिग्धो निराकुरः1 
विेधिकारणर्क्तो विरोयितिपेधकः ॥ 
यदा स्वेवंविधः पक्षः कल्पितः पूर्ववादिना । 
द्यात्तदक्षर्वद्धं प्रतिवादी तदो्तरम् । 

अस्यार्थः परतिज्ञा साध्याभिधापिका वाक् तस्या- 

दोषैः परस्परविरुदार्थपदादिभिरतयक्तं साध्यं साधना- 
हभिमतार्थं पक्षं विदुः । अन्यथा परतिज्ञादोपेण साध्य 
दीपः स्यात् । अत एव नारदेनोक्तम् ॥ 

साप्सतु व्यवहाराणां प्रतिज्ञा समुदाहता । 

तद्धाम हीये वादी तर॑स्तामुत्तरो भवेत् ॥ 
ताँ प्रतिज्ञां उसे विजयी । ययप्यन साध्यं ज्ञाप्ये 

चद्िक्निर्धमी प्त इति भेदः तपाप्यत साक्पत्याप्य 
क्रणादिधर्मपिरेपपिशिष्टतय धर्मिणोऽधमणदिरेव 
साध्पस्वात्ताघ्पपक्षयोरेदाभिधानं । अत एव उपसं 
हरे च एवंविधः पस इति भापार्थमुक्कता भाषासरूप- 
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परपंचमाह स्वस्पाक्षर इति । निराकरः ` पौरवापि्थविप- 
यांसादिशून्य 

यूते च व्थवहारे च प्रवृत्ते यज्ञकर्मणि । 
यानि प्यसयुदासीनाः कर्ता तानि न पश्यती ॥ 

इति गृद्यसंयहवचनात् । उदासीनिभ्यो ज्ञाता श- 
धयेत् 1 तच्छोधनकारमाह् वृहस्पतिः ॥ 

न्यूनाधिकं पूर्वपक्षं तावद्यादी विशोधयेत् । 
न दयादुत्तरं यावसरव्यर्थी सभ्यसनिधौ ॥ 

न्यासोपि 

शोधयेदपर्वपक्षं तु यावन्नोत्तरदर्शनम् ॥ 
उतरेणावयद्धस्य निवृत्तं शोधनं भवेत् ॥ 
अन्यदुक्तं छिवियोन्यदधिप्रत्य्िनां वचः 
चौरवेच्छासयेततं तु धाभिकः पुथिषीपतिः॥ 

नारदः 
सरवैष्वथं विवादेषु वाकूछलेनावसीदति 1 

› पशुखीभूक्रणादाने शास्योप्य्थान्न हीयते ॥ 
सर्वष्वर्थविवादिपु परमादाभिषानेनावसीदति । अ- 

बीदाह्रण पशुखीर्यादि अर्थविवादयहणात्। मन्युरुत- 
पिवदेपु प्रमादाभिधाने भ्ररतादप्यर्थाद्धीयते इस्यवग-- 
म्यते । यथाहमनेन शिरसि पादेन ताडित इत्यभिधाय 

हस्तेन ताडित इति वदन् न केवरं दंड्यः पराजीयते 

च 1 ततश्च ख शतं मदं धारयसि मत्त ऋणत्वेन गृहीतं 
तावद्धनकलवादित्यादि भाषाशरीरं ! त संररूतदेशभा? 



-पथमोर्मिः। ११५, 

पादिलेन यथाबोधं डेस्यं वक्तव्यं वा मूर्वाणामपि वा- 

दिप्रतिवादिल्वदर्शनाब्। अयोतरवादः । तत्र बृहस्पतिः 
यदा वेर्वविधः पक्षः कल्पितः पर्ववादिना ।. 
दयात्तरपक्षसंबद्ं प्रतिवादी तदोत्तरम् ॥ 

संबद्धमुपयुक्तं । अन्यथा अन्यवादिलेन भंगप्रसंगात् * 

अन्यवादी करियादेषी नोपस्थायी निरुतरः। 

आहूतः प्रपलायी च हीनः पचविधः स्मृतः ॥ 

पिप्रलापी तरिपततेण मैनरुत्सप्तभिर्दिनैः । 

्रियादेपी तु मासेन सा्षिभिनस्तु तस्सणात् ॥ 
-इति ना्दोकतः । थतरोत्रखरूपं तद्तेदाश्राह नारदः 

पक्षस्य घ्यापकं सारम॑सदिग्धमनाकुलम् 1 

अन्याख्यागम्यमितेवमुकतरं तिदो विदुः ॥ 

पक्षस्य क्नापायस्य व्यापकमभियोगमरविकूलमिति 
यावत् । अत एव 

ूर्वपकषर्थसंबद्धं परतिपत निवेरयेत् । 
इदयक्तं 1 सारं प्ररुतोपयोगि । अनाकरुरं पूवपिरवि- 

रोधशुन्यं अन्याख्यागम्यं अध्याहारादिकं विनैव भ्र- 

तीतं उततराासमाह कात्यायनः 
प्रकृतेन त्वसंबद्धं नास्यत्यमतिभूरि च । 

पकदेशव्पाप्यं च च नेवोत भवेन् ॥ 

अस्तव्पस्वपदन्यापि निगटयर्थं तदाकुलम् 

व्यास्यामम्यमसारं च नोच्रं मन्यते सुः ॥ 



१०६ चिवादार्णवसेतुः 

हरतिस्के भवदेवभ्चरणेर्यास्यातं उचरं विभजते 
नारटः। 

मिथ्यासंपरतिपततिश्च पत्यवस्कन्यनं तया । 
भराडुन्पायश्नोत्राः भरोक्ताश्चसयारः शास्वेदिभिः ॥ 

*अभियुक्तोभियोगस्य यदि कुर्यादपद्ववम्। 
मिथ्या तत्तु विजानीयादुत्तर न्यवहारतः॥ 
अभियुज्यते इत्यभियोगः सहेतुकं साध्यं तस्यापङ्क- 

व इत्यथः । मिप्यो्तरभेदमाहतुवयांसनारदौ 
मिथ्यतन्नािजानामि मम त्त न सन्निधिः। 
अजातश्चास्मि तर्काठे इति मिथ्या चतुर्विधा ॥ 
मिथ्यैतदिति शब्दतः नाभिजानामीत्यादिकमर्थ- 

तोऽपक्गवाः । था चाह का्यायनः 
शरुसवाभापार्थमन्यस्तु यदि तं परतिपेधति। 
अर्थतः शब्दतो वापि मिथ्या तु ज्ञेयसुततरम् # 

सवं मंहय शतं धास्यासीति प्रतिज्ञायां मया न गृही 
ते उति शब्दतः । कार्विशेपगर्भायां तस्यां सत्यां तदा 
नाई जात इसमर्थतः। देशकार्पिशेपगभायां तस्यां तदा 
तत्र नाहमासमिस्र्थतः 1 देशादि मत्यां तच्छल्या्यां वा 
तस्यां न जानामीर्थतः । एवं योग्यास्मरणेनार्थतस्त- 
दरहणपरतिपाद्नात् चरमं य्रहणावस्कंदनमुलेन य- 
हणायावभरतिपादकं सापदेरमिध्योरं जायं मिष्योच- 
रमर । सं्रततिपततिमाह वृहस्पतिः 
` ˆ श्ुखाभियोगं परचयरधी यदि तं भरत्तििषत्ते। ˆ 
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सा तु संपरवियतिः स्याच्ाखविद्धिरुदाहता ॥ 
अश्भियुज्यत इतिं अभियोगः प्रतिपयते अमीकसे- 

तितं साध्यार्थं। प्रत्यवस्कंदनमाह स एव 
अ्धिनाभिहितो योर्थः प्रस्मो यदि तं तथा । 
भ्रपय कारणं व्रुयात्मल्यवस्कंदनं हि तदू ॥ 

तथा अपय सत्यत्वेनागीरुत्य कारणं तत्मतिकूलसू- 
पकारणं नूयात्तदा तदुत्तरं भत्यपस्कदनं वायुक्तस्यैव भ~ 
विकूरुत्वेन वचनमिदर्थः । प्रतिपक्षावक्छंदनासलय- 
वस्क॑दनमिति व्यवहारमातृका । तच कारणोत्तरं त्रिविधं 
मखवनुर्यचलं दर्वरं चेति । आयोत्तरं यया मया त्वत्तः 
शतं गृहीतमिति सव्यं किं तु परिशीधितमिति । अवर 
उत्तरवादिनि एव क्रियानिर्देशः । यथाह नारदः 

अध्य पूर्वपक्षस्य यसमिन्नर्थवशान्गपेच् । 
विवादे साक्षिणस्तत्र प्रटव्याः प्रतिवादिनः ४ 

अध्य दुर्बलतवं पूर्वपस्स्य मध्यमोत्तरं यथा मदी- 
येयं भूमिः करमागतस्वादिति वायुं । मद्यियं भूमिः 
क्रमागतत्वादिति मरतिवादिनापि तथेोत्तरमिति । अनर 
पूर्ववादिनः सश्युपन्यासः तदस धतिवादिनः 

साक्षिषूभयतः सरु साक्षिणः पूर्ववादिनः । 
पृपकषेऽधरीभूते भवंसयत्तरवादिनः ॥ 
इति याज्ञवल्कीयात् 1 उभयतो वादिप्रतिवादिनोः 

साक्षिणः प्रटन्या इति शेषः । अधरीमूते गादिनोः सा- 
-ुपन्पासासामध्ये अत्यो 1 षया ममेयं मूः कमाय 
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तत्वादिति वाघुकतममियं मूर्दरवरपोषरुज्यमानलादि- 
त्तरं अवर जयपराजयौ प्रागुकभोगातुसरिण व्यवस्या- 
प्यौ तत्र कमागत्तते पू्ैवादिनः भमाणोपन्यासः । 

तथा चोक्तं 
गुरावभििते तौ भतिवादिकरिपा भवेन् । 

~ दुर्वे बाद्विनः मोम क्रा तुल्येपि वादिनः ॥ 

्ा्ुल्पायमाई मृहश्पतिः 
आचरिणावसननोपि पुमटैखयते यवि । 
सोभिथेयो जितः पूर्व ्रदन्यायस्तु स उच्येते ॥ 
आचिण व्यवहुरिण अवसन्नो भमी रेखयते भा- 

परमिति शेषः। स वादी भस्मिनर्थे मया पूरव परानि- 
तो बाभ्यः । प्रास्थायस्तु धर्यमाणत्सामान्याभाव- 
ज्ञापकः। मिथ्योत्तरदीनां संकरे का व्यवर्या इत्याका- 
मापमाट्ु््यासहारीतौ 

मिथ्यो कारणं च स्यातभिकय चेदु 1 
स्यं चापि सहानेन तव ग्राहं किमुत्तरम् ॥ 
मिध्याकारणयोर्वपि याह कारणयत्तरम् ! 
यदमभूहार्थविपयं यत्र वा स्याक्तियाफसम् ॥ 
उत्तरं तहु विकेयमसंकीर्णमतेन्यथा ॥ 

शताभिवागे शतद्रहणं मिथ्या कितु पंचारदेव प- 
रिमृहीवास्वाश्च परिशुद्धा इति मिध्याकारणांधयोस्तुल्य 
> न्पग्णोतरं यानं आदौ विश्रारणीयं परिरोषन- 
। ल स्मरणातवारपशरन्मिष्योन । सन ऋ 
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णस्य चिशतीतस्य कषटप्रत्तिपाखत्वदिति एवै नवस्यभि- 
योगे मिध्यैतम् ! पिः पुराणा एव गृहीतासप्रारि धि- 
शब् परिशुद्ाकिशदवास्यामीति मिध्याकारणतैः स~ 
कौोततरिपि पूर्ववरकारणोतरमेव याहं मिथ्पाफारणये- 
कपीति वापिव्दाभ्यां तया दशितम् सत्योततसस् 
स्वयं स्वीकरिण निर्णयानर्हतवादिति भावः) ्ा्न्या- 
येन सह् न कस्यापि साकर्यमिति तनोते यदि तु शते 
मिथ्या पतु विशतिः पुराणा गृहीतास्ते च परिशुद्ा- 
स्तदा मिय्यगिस्य भचुरा्यविपयकस्य विचार उपक्रम 
णीयो भूयोऽनुरोधस्माभ्यहिततवात् । पण्नच् स्वल्पर्यस्य 
विचारः । तुल्यार्थविपयते तु यत्र ्रियाशः साष्यदिः 
फं निर्णयः शीघं भवति तद्रास्यैव भरमाणं याहं । 
यथा यदि शत्तयहणे पत्रमस्ति शतापद्ये च पंचैव 
परिशोधने साक्षिणस्तदा मिथ्योत्तरं एवादौ तत्षंदमाय 
अहणपतर याघं । ठिलितस्य साक्षिभ्यो वर्पचवेन सम्पद् 
निर्णपकारितवातू । पश्ाखंचायतपक्तिोधने साक्षिणः 
भव्याः ॥ 

अय क्षियापादुः। 
उचसमिधानानतरं पाज्ञवस्क्यः 

अतोऽथीं रेखयेस्सयः मतिज्ञातार्थसाधकम् ॥ 

अशरार्थी पादी तिवादौ च स्वपकाधिचार्। व्यासः । 
मादल्ममि कारणो्ौ च तयी सापरेत् किया्। 
मिष्य पूर्ववादी अतिपतौ न सा भवेत ॥ 
९५ 
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मिथ्योत्तरे न गृहते मयेत्यादिरूपे पूर्ववादी .भाषा- 
वादी क्रियां साधयेत् । साद्यादिकं निदिरेत्। अत्रो- 
तरवादिनो न क्रियासाधकसवं । अत्र मानुष्याः क्रियाया 
अक्षभवादिति न्यायमृटं 1 अत्रापि साक्षयायत्तभवे उत्त 
रवादिन एव दिव्यं । 

न कश्िद्भियोक्तारं दिव्येषु विनियोजयेत् । 
अभियुक्ताय दातव्यं दि्यं दिन्यविशारेदैः ॥ 

इति का्यायनेक्तिः 1 अब्र पूवादधिनाधिनो दिव्यनि- 
पेधेऽर्थासर्व्याथनस्तसराप्ी पराद्धाभिधानं सिद्धे सत्या- 

रेभो नियमायेति न्यायाननियमार्थम् । छिखिनायसम्भवे 
दिन्यान्पाह् याज्ञवल्क्यः 

प्रमाणं किचितं भुक्तिः सक्षिणश्रेति कोर्तितम् । 
एपामन्यतमाभवे दिन्यान्यतममुत्यते ॥ 

याज्ञवल्क्यः 
निन्डुते िसितनिकमेकदेशे विभाक्तिः। 

› दाप्यः सर्वन्तृपेणार्यान ग्राह्लनिवेदितः ॥ 
यो चिचिताकसुवर्णादिकमपरपति स एकद्रव्य 

साद्यादिभिर्येमायितः सर्वान् दयात् । ययेकदेशबि- 
भावनेन वादिनोऽवसादमयगम्य दृदमपरं मया ठेव- 
यितु वि्मृतमितिं वूते। स भापाकाठेऽनुन्यस्तं तन्न द्- 
यात् 1 एतच न केवर वाचनिकं ! किं सेकदेशविभा- 
पनात् पिजानत एव तस्य तदपखपि तच्छीटसवावधार्- 

णाद्पर्रिपि तथात्वे संभान्पते सत्यविप्नावकरया- 
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पि प्रकरंतिविषये यथावसतुवायवधारणात्र् । अविभवि- 
तशिऽपि सत्यवादित्वसंभावनमिवेवंरूपतकापरनाम- 
संभावनाप्रव्ययानुमृहीवा तस्मादेव गेोगौश्ररवचनारस- 
व दापनीयमिति निणैयः ! एवं च तर्कपाक्यानुसरेण 
निर्भये क्रियमाणे वस्तुनोन्पयाखेपि ग्पवहरदग्ीनां न 
दोप इति स्मार्वभहचार्थाः प्राहुः ) वोगटीकमतानु- 
सारमियिच्यल्तु यथेषां मध्ये एकमपि मया गृहीतं षि- 
भाषयति तदा सर्वमेते दातभ्यमिति प्रतिज्ञावादिकिष- 
यत्वमेकदेशविभावितवचनस्येवयाहुः । विय । एवं च 

साध्यायज्षि निगदिते साक्षिभिः संकटं भवेत् । 
सीमे सादते चौर्ये यस्छध्यं परिकल्पितम् ॥ 

दति कास्यायनवचनं तदिपयपदर्श्कमवरं तेन एम 
निभ्षेपायपद्कवेपि योज्यं । यत्- 

अनेकायभियेगेपि यावत्संसाधपेद्धनौ । 
साक्षिभिघावदेासौ रमनेते सापितं धने ॥ 

उति कात्यायनवयनं तदणानभिज्ञपुतादिविपपकम् } 

तभा च नानाविंपपिनर्णािभियुकेस्याजानतो नाह जा- 
नामोद्युरेरे यादी सादयादिमिषविद्धनं प्रतिपादयति 
तावदयं पुत्रेण दातग्यमिति समार्तविश््यजीमूतया- 
इनादयः ग्राहः । अनुमानादरः साततीत्वादिना पूर्वं सा- 
श्य्िभ्पोऽनुमानं ल्न्ध्वेलुकं । समतमनुमानपकारमा- 
ह मनुः। 

ादपिभाववेदिमरमवमंतगंतंनृणाम् 1 
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स्वरवर्णेमिताकरिश्वस्ुषा चेशितेन् च ॥ ` 
स्यरो गद्रदादिः व्णोऽस्वाभाविकः इंगितं सख्ेदवेप- 

युरोमांचादि आकरो विरुतः चक्षुषा कातरेण चे्ठिि- 
न स्थानत्यागादिना एषां चानन्यथासिदेरतिदुनिरूप- 

त्वात् एभ्यः साक्षी बख्वानिति प्रागुक्तं 1 याज्ञवल्क्यः 

देशादेशातरं याति सृक्तिणीं परिरेडि च । 
क्लाटं स्वियते चास्य मुखं वेवरण्यमेति च ॥ 
परिशुप्यत्स्वरुदाक्यो विरुद बह भाषते 1 
चाकचक्षुः पूजयति नो तयेष्ठौ निरभुजत्यपि 1 
स्वभावादिरुतिं गच्छेन्मनोवाकायकर्मभिः। 
अभियोगे च साष्ये च दु्टः स परिकीत्ितः ॥ 

न परोक्तं वाच॑ प्रतिवचनेन पूजयति चक्षुश्च पर- 
कीयवीक्षणेन निमुजति कुटिलेकरोति यदा मनोबाक्षा- 
यकर्मभिः स्वभावात् पूर्वोक्तां यथायोग्यं विरि गच्छे- 
त्तदा सं दुष्ट इव्यर्थः । वृहस्पतिः। 

खेष्यं वा साक्षिणो वापि विवादे थस्य दूपिताः। 
त॑स्य कार्यं न सिध्येत यावत्तं मिशोधयेत् ॥ 
तदेष्यसताकषिख्पं भ्रमाणं । रेख्यशोधनप्रकारमाह 

कास्यायनः। 
स्वहस्तरेष्टयर्देहे जीवतो वा मृतस्य च । 

~ तच्स्वहस्तर्वन्धिः पतरैस्तलख्यनिर्णयः 1 
, अथ ्टिखितम् ॥ 

तत्र दिविषं ! तदाह नारदः ! 
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छेयं तुं दिविषं प्रों खहस्तान्यरतं तथा ! ̀ 
असक्ष साकिमयं सििर्दशसियितस्तयोः ॥ 
मृतास्त साक्षिणो यत्र धनिकणिकरे्काः । 
तदप्यपार्थं करणे मृते वापिः स्िरा्रयात् ॥ 
दशतं प्रतिकाडं च पालितं समासत च यत्! 
टेस्यं सिध्यति स्र मृतेष्वपि च साक्षिषु ॥ 
ठेख्ये देशतरस्ये च दग्धे दरिते दते । 
सतस्तत्कार्हरणमसतो दरषटदशोनम् ॥ 
चिनेभिनहतोन्मृटनटुरडिपितेषु च । 
कर्णन्यमन्यदचिपितं हेष ठेट्यपिधिः समृतः ॥ 
देल्यं य्ान्यनामकं हेलयेतररतं भयेव्। 
प्रतिपत्तौ परीदं तस्संमंपागमदेुमिः॥ 

स्थठेरपमसासिकमपि भ्रनाणं । अन्पदारा रें 
सक्षिमदिति यथाक्तए्यमन्वयः। देशस्थितेमसिने देरो 
यादशी ेष्यस्ितिः प्रवतत तत्र वाश्याः तयोः स्यह- 
स्तान्यहस्तरतयोः। मृता इति सादयादी मते पुपरादिष्यं 
रेख्यपव्रं न सिध्यति । ययायिमेगेोऽ्ति तदा सदपि 
प्रमाणमिस्यर्थः 1 व्यक्तमाहू कार्यायनः। 

सपर पंचत्वमापनो ठेपकः सष सापिभिः। 
ऋणिको धनिकश्रैव भव पतं भमाणयेन् ॥ 

दिवमिति वयाविधमपि परं यदि पूर्यमुणिका- 
दिसेनिपौ दतै फठिने सातं पा पिकेनान्येन घा 
तदा ददपि सिष्यततीसरयः। सतो देशातररथस्य पत्य 
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तत्कारह्रणं पत्रानयनकाख्परतीक्षणे । असतो दग्धः 
तदवरोकेकोपन्यासः } देस्यमिति यतत्र केनापि हेतु- 
ना अन्यनामचिद्ितं तच विप्रतिपत्तौ यन्नान्ना पत्रं तेन 
-सहास्य विन्धासदेतुमूततसंवेधागमरूपकारणौर्निणेतव्यं । 
ठेख्यस्याप्रामाण्यशेकायां ङेख्यगृहीत्रा भागुक्तशो घनभ- 
कारेण तन्निरसनीयं तत्पुमेण तु ङख्याधीनो मोग एव 
उपन्यास्यो न तु रेख्यमुद्धरणीयमित्याहं काल्यायनः। 

आहरता भुक्तियुक्तोऽपि चेस्पदोषान् विशोधयेत् \ 
तस्सुतो भुक्रिदोपास्तु ठेख्यदोपास्तु ना्रुपान् ॥ 

गृदस्पातेः। 
उद्धरेछेख्यमा दर्ता तसपु्रोभुक्तिमेव तु 1 
अभियुक्तः प्रमीतश्चेत्तन्सुतोपि तदुदरेन् ॥ 

अभियुक्त इति सेख्यसाधुत्वज्ञ(पनार्यं । अभियुक्ते 
स्यव्रहीतरि तदविज्ञप्थेव मृते तत्पुत्रेण तर्साुतवं 
साष्यमित्य्थः 1 तत्साधनं च स्वहस्तटिखनादिनेति 
मागुक्तं । नारद् 

अभीष्णं चोयमानोऽपि प्रतिहन्यान्न तदचः। 
तरिश्रतुः पचरुत्वो वा परतोर्थं तमाहरत् ॥ 

यदा धनिकेनाधमाणिकचिश्रतुःपचरुतवो वावमे इ~ 
२ धारयति इति पुनःपुनानिर्दश्यमानेऽपि तदाकयग्रति- 
धात न रतवान् तदोत्तरं काठमनेनाभ्युपगतोऽयमथं 
ईति निणाप तद्मूणिकादापयेदिव्यधुः । मन्: 1 

अर्थेपन्ययमानं त् कारणेन विभाषितम् 1 
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दपयेद्धनिकसया्ं देऽेशं च शक्तितः ॥ , 
"अपन्ययमानं अपल्पतं कारणेन साश्यादिप्रमाणिन॥ 

अध निर्णवपादः + 
तत्र नारदः । ध 

यस्योचुः साक्षिणः स्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्। 
अन्यथावादिनो यस्य धरुवरतस्य पराजयः॥ 

स्वयमभ्युपपन्नोऽपि खचर्याबसितोऽपि सन्। 
करियावसन्नोऽप्र्हुतु परं सभ्यावधारणम् ॥ 
सभ्पैरवधुतः पश्चाद्राज्ञा शास्यः स्वशाच्रतः। 

यस्य वादिनः प्रतिवादिनो वा साक्षिण इत्युपलक्षणं 
सक्सिल्िखितभुक्तियुक्तिदिव्यशपयथानां मध्येऽन्यततमं भ्र- 
माणं यस्थेव प्रतिनज्ञासव्यतवग्रतिपादकं स एव जयी!अ- 
न्यथा पराजय इति भ्रवयेतव्यं 1 स्वयमभ्युपपनः अआ- 
रमनैवांमीरुतस्वपराजयः स्वचर्यावसितः स कम्पसेद- 
यैवण्यांदिना पराजितसेनाद धारितः क्रियावसमः सा- 

क्यादिना पराजयं प्रापः परमनंतरं सभ्यावधारणमर्हु- 
तसभासदां मिलितानं पराजितोयमिति निर्णयमरहत् ॥ 

अथ साक्षिविभिः॥ 
तत्र साक्षिणमाह मनुः। 

समक्षदरशनास्साक्ष्यं श्रवणाघ्चैव सिध्यदि ५ 
एतत भ्रमाणमातरोपरक्षणम् । 

अनुभावी च यः कथिक्तुर्यास्सा्यं विवादिनाम् ॥ 
इतति मदुचचनातरात् । सं च दिविधः रुतोऽरुतश्च 
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एकादशविधः साक्षी शाखे दृष्टो मनीषिभिः ` 
रतः पंचविधो ज्ञेयः षराधिधोऽछत इत्यपि ॥ 

इति नारदवचनात् । रुतः साक्षिखेन निरूपितः । 
अनिरूपितश्चारुतः। तेद्धदानप्याह स एव } 

ज्खिनः स्मारितश्नैव यद्च्छाभिन्न एव च! 
गृढश्चोत्तरसास्षी च साक्षा पथ्वियः समृतः । 

सिचितादीनां रक्षणान्याह् काद्यायनः। =) 
अना स्वयमानीतो यों ठेख्ये संनिवेश्यते । 
स साक्षी रिचितो नाम स्मारितः पत्रकाटते ॥ 

यस्तु कार्यपरसिद्धयर्थ षट कार्य पुनःपुनः} 
स्मर्यते यिना साक्षी स स्मारित इहोच्यते ॥ 

यस्तु यटच्छयागतः यद्स्छया भिमः अनयोः पत्रारू- 
खलवेपि भेदस्तेनैव दशितः। 

श्रयोजनार्यमानीतः प्रसंगादागतश्च यः। 
दौ साक्षिणो सचिखिती पूर्वपक्षस्य साघकौ ॥ 
अधना सार्थसिद्धयर्थं भव्यर्थीवचनं स्फुटम् । 
यः श्राग्यते स्थितो गृढो गुढसाक्षी स उच्यते ॥ 
साक्षिणामपि यः साक्षयमपर्युपरि भ्नापते । 
श्ययणातयणत्दपि ठ सस्तक्तकः 

अरुतमापि साक्षिणं सनुरप्याह 

यत्रानिनदो वीक्षेत शृणुयादपि फिचन ! 

पृष्टस्तत्रापि तद्ूयाचू ययादृ्ं यथाश्रुतम् ॥ 
अनिषद्धस्तु तत्र सान्न भेर्यनिुक्तः । परंपरयापि 
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श्रवणमाह नारदोपि । 
साक्षिणामपि यः साध्यं समक्षं परिभापते ! 
श्रवणाच्छरावणादापि स सष्युत्तरसंज्ञकः॥ . 

स्यं परिभाषां वचो यः स्वयं शृणोति अर्थिना- 
वा श्राव्यते स श्रवणात् श्रावणाच उत्रसंज्ञफः सश्षी- 

दर्थः । तेषां भेदोऽवसे वक्तव्यः । तेनान्यतरवायभि- 
हितार्थदिषियकमट्करणनं ज्ञानं साष्यमिवि स्थितम्! 
तथ नारदः ॥ 

तेषामपि न वाठः स्यानैको म खी न दुष्टर । 
न बांधवो न चारातिर्बुषुरते काय॑भन्यया ॥ 

कार्यं सत्यसपि अन्यथा भिथ्यस्े न ब्रुयुः। एवं च 
यदि परमधार्भिकलेन मांधवादीनामपि सत्यवादीसवेन 
निश्रीयते तदा तेपि साक्षिणो भवंति तेषां साक्यभिषा- 
मर्क व्पमाणवचनमपि एतदिप ॥ याज्ञयल्क्यः। 

तपस्िनो दानशीसः कुडीना; सस्यवादिनः। 
धर्मप्रपाना ऋजवः पुत्रवते धनान्विताः ॥ 
अवराः साक्षिणो ज्ञेयाः शभौतस्माताक्ियारताः । 
यथाजाति यथावर्णं सर्व सपु वा स्मृताः॥ 

यथाजाति यो यन्नतीयः तस्य तनातीयः साक्षी । 

यथा खीणां चिपैत्यनानामंस्पजाः! पयाचर्ण ब्ाह्मणा- 
नां बराह्मणाः । क्षतियारगां क्षत्रियाः 1 अभावे तु तत्तद 

विना सवै सर्वेषु सात्तिमो भवन्ति । तपस्विन दुर्य 
स्पापबादः साहृतादौ वद्यते 1 अवर दत्यस्यापवाद्माह् 
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याज्ञवल्क्यः । 
उमधानुमवः साक्षी भवेदेकोपि धर्मवित् ॥ 

अपिना द्वावपीति मिवाक्षश् ठभयानुमतलवं धर्मविषवं 
च भिरित तंत्र । यथा चिष्णुः । अभिमतगुणसंपनस्तु- 
भयानुमत एकोपि । अतपएवश्रोत्रियमप्येकं निषेधयति । 

नव सपाय वा पंच चत्वार्य इव वा ' 
उभी तु े ल्निवौ व्रातनौ नके पुच्छेकदाचन ॥ 

एकोऽभिमतगुणसंपनः उभयानुमतः प्रधानकल्पः 
तद्वि उभयानुमतमबोऽपि ग्राह्वः तथा च नारटः। 

उप्रयानुमतो यः स्यात् हयोिवदमानयोः । 
भवेदेकोप्पदुश्रेतमटन्यः स्यात्त सं तदि 

उशयानुमतत एकोऽदुव्पोऽस्तेनसादिना सर्वजनप्र- 
सिद्धेनदा साक्षित्वेन सभायां प्ररन्यः। तथाव सेर- 
येरादिसेपकोतिभिया सव्याभिधानसंशवादिव्याश- 
यथिचारस्य तच्वनिर्णयार्यत्वात् । तदाहं मनुः 

एकोप्यङुन्धः सक्षी स्याच् च्छः शुव्योपि न सिषः। 

सीयुदधरस्यिरस्वाच देपिश्वान्येपि पे वृत्ताः ॥ 
एको दुव्यस्त्वसाक्षी स्यतु दृति व्यवहारमतृक््थ 

पाठो न युक्तः दुटदध्रेदह्वोऽपि सक्षिणो न भवंति 
देति एकपदवैवर्थ्पापत्िः । भवतु वा तत्पाठः । तथापि 
परक दस्यतुरोधाचन्निपेषमुमेनाटुव्पस्यो यानु मतिस- 
चवे धर्भचिच्वर्मतरेण साक्षिस्वं बोधयते इत्यर्थो न वि~ 
रोधः । अत एव विश्वरूपममृतीनां उभवानुमतं एक 
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एव साक्षीति ग्याख्याने धर्मदिदिति नोक्तं । देषेस्तेया- 
दिभिः [तथाचनारदः। , 

स्तेनाः साहसिका धूर्ताः कितवः कोधकाश्च ये। 
असाक्षिणस्तु ते ज्ञेयस्तेषु सव्यं न वियते ॥ 

कितवो यूतकारः । याज्ञवस्क्योपि । 
खीबाखवृद्धकित्तवमनतोन्मन्ताभिशसकाः। 
र॑मावतारिपापंडिकूटरुदिकरेन्धियाः ॥ 
पतिताषार्थसंवंषिसहायारिपुतस्कराः। 
सादसी द्ठदोषश्च निर्धूताणस्त्वसाकषिणः ॥ 

अभिश्तेऽभियुकतो ब्रह्महत्यादिना । रंगावतारौ चा- 
रणः। पापिनो निर्ययप्रमृततयः। कूटरन् कपटरेख्या- 
दिकारी । विकेद्वियः श्रोनादिरहितः। पतितो न्रह्महा 
आषः सुहन् अर्थसं्ेधौ विप्रतिपयमानाधंसेबंधी 
सहायः एककार्थः। दषटदोपः दरटमिथ्यावाक्यः । निरषू- 
तो वंधभिस्त्यक्तः आवर्दादन्येपामपि स्मस्य॑तरोक्ता- 
मां दोपादसाक्षिणां ग्रहणं । एते उभ्रयानुमत्ा अपि सा- 
क्षिणो न भवतीति मिताक्षरा । तत्रापवादमाह् उरानाः 

दासोधो बधिरः कुष्ठं खीवारस्यविरादयः} 
-ुतेप्यनभिसंबंधात्साहते साक्षिणो मताः॥ 

स्यविरौ ग्यनेद्भिययामः । आदिराव्दादितवादयः 
उभयानुमवसवाभावेपि शुषिक्रियलाद्धिगुगयुकत एकेपि 
यादयः 1 तथा च न्यासः । , 

शुचिक्रियश्च धर्मज्ञः सक्षी यतातुमूतवाक् । 
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भ्रमाणमेकोपि भवेत्साहतेषु विरीषतः ॥ 

अनुभूतवा् स्थानतिरे सस्यवादितेन स्पातः । साह्- 
समाह् नारदः 1 

मनुष्यमारण लें परदाराभिमर्शनम् । 

पारु्यमुभेयं चैव साहसं षचधा रमृतप्॥ 
, उभयं वाग्दंडभेदात् । कात्यावनः। 

अभ्य॑तरर्णनिक्षेपताष्यमेकोपि दापयेर् । 
आना प्रहितः साक्षी शवेदेकोपि याचिते ॥ 

संस्छतं येन यन् पण्ये तक्तनैव विभावयेत् । 

एक एव प्रमाणं स्यात्स पिवादि पकीितः 1 
संरूतं निरभिते पण्यं कुंडलादिः! दिष्णुः । 
सेयसाहक्तवा्दंडपारप्य्रहणेषु च 1 
सक्षिणो न परीष्यति परदारदिकर्मणाम्। 

निङ्कवेमैव क्रियमाणव्वादैवादैव परं सक्षिणो भर्व 

तीति श्वा म साक्षिणां परीकक । तर्षा वाक्य तु 
मि्ारिभावादिनिरूपणेनोपप्यनुपपत्तिम्पामारोचनीरय 
॥ म तु वाक्यमातरादिति व्यवहारमातृका 1 अतत एवे 
कल्यायनः। 

ऋणादिषु परकेत साक्षिणः स्थिरकर्मघु । 
सादसाच्ययकेनैव परीका कुरचिस्स्मृत्ा ॥ 

श्रोनरियादौनामसाच्यमाह् नारदः 1 

श्रोतियाखापसा वृद्धा देतुप्रवजिता नगः। 
यचनतिष्टवस्षिसवं नत्र हतुरुदाइतः 
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४ शनोत्रियमाह देवखः। 

एकां शासा सकल्पां वा षडभिरेरधीतय वा । 
पदटरकर्मनिरतो विग्रः श्रोत्रियो नाम धमवित्। 

वचनादिति प्रोत्रियादिरूपाभिधानातू न तत्रान्यो हे" 
तुः। तथा च तेपा स्वीयवैदिककर्मकरणन्यग्रतया परकी- 

यकार्यस् विस्मरणसंभवात्साक्षिलरूपटघुकरय तच्छा- 
पभथन व्यवहारद्रारोपि न तान् पृच्छतीति तत्साक्षि- 
करणानर्थक्याच न ते साक्षिणः कर्तव्याः । किं तु यदि 
स्वयमरूता अपि साष्यं वदंति तदा साप्षिगो भवस्येव 

उभौ तो श्रोत्रियौ स्यातामिति वचनान् । वृद्धस्पासा- 
किख ग्लनिद्धियत्वात् । मनुः। 

सीणां सायं सियः कुर्यर्दिजानां सदृशा दिजः । 
शराः सतश्च शूद्राणामंत्यनिार्मर्ययोनयः }} 
अतर्थऽमन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चास्ये । 
क्षियाप्यसंभवे कार्यं बाठेन स्थविरेण वा ॥ 
शिष्येण यंपुना वापि दासेन भृतकेन वा । 
देव्राद्यणसानिष्ये सायं पृच्ेदतं दिनान् ॥ 
उददूमुखान्माद्मुसःन्वा परव ये शुचिः शुचीन् । 
त्र्ति ब्राहम्ण पृच्छेत्सयं बरहीति पार्थिवम् ॥ 
गोबीजकांचनेर्धवं शूर स्यसतु पातकैः 

गोनीजकाचनाहरि यत्पापं तत्तवानृचभापणे स्पादिति 
वेशय । एतन्साद्यानृताभिधाने भवान्सर्वपातंकेः संय- 
ध्यते दरतयुक्छा शूद्र पृच्छेद् ॥ 

९१ 
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व्रह्घ्नो ये स्मृता जका ये च खीबाञ्वातिनः। 
मिबष्ुदः रत्नस्य तेते स्यर्बदतो मपा # 

इति मनूक्त दूषणं श्रावयेद् । रुतन्नमाह ॥ 
भर्ृविदापद्त च पितुपिडपहारकः। 
कतस्य दोयं वदति स कामान्न कदेति यः ॥ 
तस्मादृहीत्वा विया च दक्षिणां न प्रयच्छति । 
न स्मरे छतं य्व आश्रमान् यश्च दूषयेत् ॥ 
पुत्रान् खियश्र यो देषटि यश्च तान् चातवेन्नरः । 
स्यास्तान्पिभिः सार्थं कुतन्रानततरीन्मनुः ॥ 

बौधायनः ॥ 
पंच पश्वनृते हंति दश हंति गवानुते। 
शतमग्ानृते हंति सच पुरुषानृते ॥ 
हति जातानजातश्च दिरण्यार्थनृतं वदन् ! 

सर्व मुम्यनुतते हंति साद्य साक्षी मुषा चदन ॥ 
अ्रभेधसदलं च सस्यं च तुर्या धृतम् 
अन्वमेधसहलाणि सस्यमेवातिर्च्यते ॥ 

इति सनुनरदोक्तं फरं श्रावयेत् । याज्ञवस्केषः । 
म ददाति हि यः स्ये जानन्नपि नयधमः)} 

सक्कूदस्ाक्षिण पदिष्ुल्यो दंदेन चैव दि 
कस्पायनः] 

अवैव्विनस्के कल्पं चसेयुः कूटसाक्षिणः । 
तेत्रापयादमाह् 

वर्णानां हि वधी यत तत्र सादयनृतं वदेत् 
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तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वतो दिजैः 
गौतमः “नानृतवचने दोषो जीवनं चेचदधीनं न तु 

पापीयसो जीवनम् " इति । महाभारते 
न मम॑युक्तं वचनं हिनस्ति न खीपु राजन विवाहकाटे। 

आणात्यये सर्वधनापहारे पंचानृतन्याहुरपातकानि ॥ 
कात्यायनः 
समवेतैश्च यदृष्टं वक्तन्यं तत्तथैव टि। 
विभिन्नेनैव कार्य तु तद्रव्यं पृयकूपुयक् ॥ 
भिन्नकाठे तु यत्कार्यं विन्ञातं तव सक्षिभिः। 
एकैकं वादयेत्त भिक तु तद्धगुः ॥ 
नापुदधरनियुकतर्वा स्वसत्यं प्रयत्ततः 
वक्तव्यं साक्षिभिः साध्यं विवादस्थानमागतैः ॥ 
अनुददेभेन चित्तेन दृं सम्पम्िदा तुं यत्। 
भरत्यक्षं वससमृते कार्यं स्यं सक्षी वु तददेत् ॥ 

त्था 
यः साष्यय भ्रावितोऽन्येभ्यो निन्हुते तमतावृतः। 
स दाप्योटगुणं द्रव्ये ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ 

स्वमन्येभ्यः सायं श्रावयेति वादिना अयुक्तो यः श्रा 
वितः एवंभूतोपि समायां निगदकाखे स्वं निन्हते म~ 
र्तस्याष्ट्गणा दृढ दृस्पथः । स्ञिवल्क्यः 

द्ैषे बहूनां वचनं समेपुं गुणिनां तथा । 
गुणिदैषे तुं वचनं यां पे गुणवत्तराः ॥ 

तेपां वचो बराह्ममिव्यर्थः । यु कात्यायनवचर्न 
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सक्षिणं छ्वितानां च निर्दिष्टानां तु वादिना । 
तेयामेकोऽन्ययावादी भेदास्सर्वेष्यसाक्षिणः ॥ 

दति । तत् याणां सािर्णां मध्ये ए्कस्पान्यथाचा- 
देऽपरस्य ससुल्यस्य स्रतिपक्षतया तृतीयस्य किंचिदा- 
दिले तत्र भेदात् परस्परविरश्दधर्थाभिधानमेदात् सा- 

कषिम्यो न निण॑य इलेतत्परं । बृहस्पतिस्तु षट्कर्मनि- 

छठानां ग्रहणमाह । गुणिदधे क्रियावतमिव्यनेन तुल्य 
रूपाणां दे तु न साक्षिभ्यो निर्णयः । किं तु त्र दन्य 

एपामन्यतमाभावे दिन्यान्यतम मुच्यते । 

इति वचनाव्। तथा 
साक्षिणोर्धिसमुददिन्सस्मु देपेपु दषयेत् । 
अदुष्टं दूषयन् वादी तस्समं दैडमर्दति ॥ 

तत्समे विवाद्विपयसमं ॥ सभासदादिविदितदूषण- 
मेव यां नतु त्यवरादिसाक्षिभिः प्रतिपा 1 अन्यान 
वस्याप्रलम इव्याहं नारदः 

सभासदां परसिद्ध यछछोकसिद्धमधापि वा । 

साक्षिणां दृपणं याघ्षमसाध्यं दोपयर्जनात् ॥ 
अन्येस्तु साक्षिभिः साध्ये यू्णे पूर्वसाक्षिणाम् 1 
सन्यस्य भवेदोपस्तेषावन्पस्य संभवात् † 
असाध्यं साधनानर्ह सिद्धत्वादोपवर्तनात् ॥ 

अनवस्थादोभविरहात् तस्माससिं दूषणमेच ब्रह्न । 
प्रा्तद्रदूषणमाह कात्यायनः + 

पालोज्नानादसस्या्् खी पापाभ्यासाच्च कूटरत् । 
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विरुयादंधवः लेहदिरनिर्यातनादःरिः ॥ 
यः साक्षी नैव निदो नाहूतौ नैव देशितः। 
त्रूयान्मिध्येति तथ्यं वा दैव्यः सोऽपि नराधमः॥ 

कात्यायनः। 
क्रिया न दैविकी प्रोक्तां कियमानेपुं साक्षिषु । 
ठेस्ये सति विवादेषु न स्याहिव्यं न साक्षिणः ॥ 

समव्वं साक्षिणां यत दिन्येस्तत्र विशोधयेत् । 
एतनु संशयानुच्छेदे बोध्यं । वृहस्पतिः 
भतिज्ञाभावनाद्यदौ पाह्भिवाकादिपूजनात् 
जयपत्रस्य वा दानाजयी लोके निगयते ॥ 

अथ जयपत्ररेखनम् 
तस्रकारमाह स एव 
यद्तग्यहारातु पूर्वपक्षोत्रादिकम् । 
करिावधारणोपेतं जयपत्रेषिरं चिस ॥ 
पूर्वोततरक्रियायुर्त निर्णयं यदा नुपः॥ 
प्रद्याजयिने ठेद्यं जयपुरं तच्ुष्यते ॥ 

तथा कालयायनः 
अरिप्र््याथवाक्यानि प्रतिन्ञा साक्िणसयथा। 
निर्णयश्च तथा तस्य ययाचारधृतं स्वयम् ॥ 
एतयवाकषरं ञेयं यथापूर्व निवेशयेत् 
सभासदश्च ये तत्र धर्मशाख्चविदस्तथा ॥ 

ततश्च भापोत्तरक्रिया च यत्र साष्यादिनिर्णवश्च ज~ 
यपराजयावधारणे निर्णयकाखावस्थिता मध्यस्थाश्े- 
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स्याचिकं सर्वे ठेलनीयं निरूपणस्य सम्यक्कपदरशनर्थ । 
तया भपोक्तराछिखनं हेतव॑तरेण परननन्यायभच्यवस्थाननि- 
रासार्थं न हि गृहीतं मयेति मिध्योतरेण जितस्य पुनः 
परिशोधितं मयेति प्रत्यवस्थानं भवति। प्रमाणटिखनंतु 
पुुनः प्रमाणांतरोषन्यासनिरासार्यातदाह कारपायनः 

क्रियां बलवतीं स्यच्का दुर्बलं योऽवरंयते । 
स जयेऽवधृते सभ्यैः पुनस्तां नाप्नुयात् क्रियाम् ॥ 
निर्णत व्यवहरे तु प्रमाणमफलं भवेच् । 
स्थितं साक्षिणो वापि पुर्वमावेदितं न चेत् । 
यया पकेपु घान्पेपु निप्फसाः प्रावुपो गुणाः ॥ 
निणींतव्यवहाराणां पमाणमफडं तया ॥ 

मनुः। 
तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत्! 
छतं तद्धमतो विद्यान् न तद्भूयो निवर्तयेत् ॥ 

अनुशिष्टं साष्यदिभिर्निर्णातं } अत एव तोरितं पा- 
हवाकादिभिः समापित । यत्तदधिवादपदं पुनर्न निवर्तये 
दित्यर्थः 1 यतर तोरतानुशि्येरप्यधमंरत्खं मघ्वा परा- 
जयी पुनदिगुणदेडनमंगीरस्य भ्रत्यवचिश्ते । तच पुन- 
न्पोथिदर्शनमाह नारदः 

तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्येत विधर्मतः! 
दिगुणं देदमादप्य नच्कार्य पुनरुदरेत् ॥ 

जसद्विचाि वि चारतिरमाह स एव । 

असाक्षिकं तु यद्षट विमा्गेण च तीरितम्। 
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अरसंपतमतैर्जुटं पुनदर्धनमर्दति॥ 
असाक्षिकमिति अप्रमाणम्रिपरक्षणम्। याज्ञवल्वयः 
दुं तु पुनर व्यवहनृषेण तु । 
सभ्याः सजयिनो द्या विवादे द्विगुणं दमम् ॥ 

अत एवाह् नारदः । 
सालिसभ्यावसनानां दूषणे दनि पुनः। 
स्वचर्यावसिताना तु नास्ति पौनफि विधिः॥ 

साक्षिकथनेन समभ्यावधारणेन च प्राषासादादोप- 
दशने पुनरन्यायदरधेनं खब्यापरेण विरुदभाषणादिभिः 
्रा्तावतादानना नास्ति पुनरन्यायः॥ नारदः। 

कामक्रोयामिमूताततभवव्यस्ननपैडिवाः। 
राग्ेपपरीताश्र ज्ञेयास्वप्रररति गताः॥ ५॥ 

अध् क्रियाचलाचरूम् ॥ 
तच या्ञवल्फ्यः। 

सर्वेधेव विवददेषु यलवस्यु्तरा क्रिया । 
आदौ प्रतिय कते पूवा तु मरवत्तरा ॥ 

अत्र किया समानजातीया वेदधव्या अत एव वृहप्प- , 
तिश्याह। 

दिकेनायै समादाय प्रपनः पंचकं तु यः। 
दर तवर प्रमाणं स्यात्पभ्रिमं यदिनिधितम् ॥ 

अप्र मिश्चपुस्कुतोयं वचनार्थः । दिकरातषृद्धया प्रा 
गरधमादाय कणिकः कयापि खकार्यतया शते पचपण- 
स्फदानं चेदमोकरेति तदा पथ्रिमं प्रमाणं उत्तरा करि- 
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या षमाणमिति अनयोश्च क्रिययोबद्धिन्यवस्यास्वेन जा- 
तैमुत्तरकरियाबर्वच्वस्सभिकं 1 अस्पापवाद जध्यादौ 
तेन पुनराहितं पुनर्द् पुर्निद्धीतं च निव््यं उपलक्षण 
चेतत् । तेन दच्वा विक्रीतं विक्रीय वा दत्तं निवत्यं अ~ 

स्वामिरुतत्वाविशेपात् 1 अत एवोक्तं । 
अस्वामिना रुतो यस्तु दायो विक्रय एव वा ( 
अरुतः स तु विज्ञेयो व्यवहरे यथास्थिति ॥ 

वुदहस्पत्तिः। 
उत्तरोत्तरवैधेन भाग्यं धः शिथिलो भवेत् ! 

यः पञ्चिमक्रियाकारः स पूरवीद्रुवत्रः ॥ 
न्यासं रुखोत्तरे पूर्वं ततश्चा करोति यः। 
विक्रिय वा क्रिया तत्र पश्चिमा बरुत्तरा ॥ 

धोऽ व्यवस्था तेन पर्वव्यवस्या दुर्बला उत्तरा च 
करिया वरुवतीव्यर्थः । इदमेवोदाह्रति स्वयं न्यासलमि- 
र्यादि । प्रथमं न्यासमुत्तरं जपि प्रथमं आचथिमुत्तरं 
विक्रियं वाशब्दाद्यानमपीत्यर्थः 1 न्यासोत्र धारणमात्र 

„ आधिस्तु परवशीकरणमिदखनयोराधिर्मखवान् आध्यपे- 
क्षया स्वस्वसध्वंसफकिकिाक्रियादानविक्रयादिरूपा च~ 
उवती नतु यधकस्वदजनको वर्वानिति 1 विक्रयादेः 
पूवंस्वखध्वंसफख्कस्य पुनः करणे प्रयम् एव बखवान्। 
उगाध्यददिश्व पूवस्वस्वध्वसाजनकस्य च पुनः करणेप्येवं । 
पूलस्वसध्वेसाजनकतज्ननकयोस्तु चरमो बलवानिति 
फचितोर्यः । महामहापाध्यायवाचस्पतिमिश्चेग्वरा- 
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दिभिष््येवं व्यद्याय न्यवहारोपि तथेद्युपवाणतम् ॥ 
इति दिढद्िरचिते विबादार्भवसेतुके ॥ 
व्यवहारलक्षणयिखरंगः पंचमो गतः ५५॥ ५॥ 

पष्ठोमिः॥ 

अथ निक्षेपः 
तत्र वृहस्पतिः ॥ 
ऋणादानप्रयोगदिदापनति प्रकीर्तितम् । 
निश्षिपस्पाधूना सम्यम्विधानं श्रूयतामिति ॥ 

तत्रादौ तत्छरूपमाह॥ नारदः 
स्व॑ द्रव्यं यत्र विश्वासानिक्षिपत्यविशंकितः। 
निकषिपो नाम तल्ेक्तं व्यवहारपदं वुधैः ॥ 

विश्ासोऽवश्य्राहव्यमेवेत्यादिनिश्चपः । अविशंि- 
सो ऽप्रादिशेकाशुून्यः । बृहस्पतिः ॥ 

राजचैरादिकभयात्र् दाथादार्ना च वचनात् । 
स्थाप्यतेऽन्यत् यद्रन्यं न्यासः स परिकीर्तितः ५ 
प संबोध्य परस्थाने द्रव्यधारणमेव न्यास इति ता- 

स्प्यः | अन्वादितस्वरूपमाह् कात्यायनः ॥ 
अरथमार्गेण कार्येषु अमुन्मिन्वचनान्मम् 1 
दगास्त्वसिंति यो दचः स दहान्वापिर्च्यते॥ 

एकस्मिन् यद्धितं वस्तु तेन पुरुप अभुम्मिन् स्या- 
मिनि त्वं दास्यसीति निक्षिप्तं तदन्वाधिषच्यते द्प्पर्थः 
अत्र व्ययुधसतु ऊर मार्गेणेवि पठित्वा अव एषु क्यु 
मार्गेण याचनेन अमुम्मिस्पुस्पे स्व इया ति परिभाष्य 

यत्समर्षितं तदन्याधिरुच्यते ति व्ध्स्यातयान्। मनुः। 
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कले वुत्तसंपन्ने धमज सत्यवादिनि। 

महपकषे धनिन्यार्ये निक्षेपं नि्िपेडधः.॥ 
वृतसंपने सदाचारवति महापक्षे महुबेधौ आर्ये ऋ 

जुप्रतौ निक्षेपं निक्षप्यम् ॥ वृहस्पतिः! 
स्थानं गृहं गृहस्थं च तद्वरं विभवं गुणान् । 

सत्यं शौचं बंधुजनं परीक्य स्थापयेनिषिम् ॥ 

निधि निक्षेपं 1 याज्ञवल्क्यः। 
वासनस्यमनास्याय इरोऽन्यस्य यदर्प्यते । 

रव्य चदौपनिषिक प्रतिदेयं तथैव तव् ॥ 

चासनं निक्षेपाधारभूतं पुटके तस्यं तदीयरूपसं- 

स्यादिकमनभिधाय यत्परस्य हते स्थाप्यते तदौपनिधि- 

कौ! तत्तयैव मुदरादिचिद्कितं भरति देयमिति दीपकखिका 

नारदः 
स पुनदिविधः प्रोक्तः साक्िमानितरख्य। 1 
प्रतिदानं चथेवास्य प्रत्ययः स्या्िपर्यये ॥ 

विपर्थमर पररययं दियं दयात् । युदस्पतिः। 

तुद्रौहे यथा नार्याः पुंसः पुत्रसुदयदपे । 
दोप भवेत्तथा न्यासे मक्ितेवेक्षिते नृणाम् ॥ 
न्यासद्र्म्यं न गृीयात्तनाशस्त्वशस्करः 1 

गृहीतं पाटपेयल्ात्सरुयाचितमर्थयेव् ॥ 
वृहस्पततः “ 

स्यापितं येन विधिना येन यच्च यथाविधि । ` 
तथैव वस्य दातव्यं न देयं प्रत्यनतंरे ॥ 



पषठोर्भिः। १३१ 

प्रर्यनेतरे पुत्रादौ । मतुः 
स्वयमेव तु यो दयान्मृतस्य पत्यनेतरे ! 
न स राज्ञा नियोक्तव्यो न नित्ेुश् यंषुभिः ॥ 

मृते निकषेएरि भ्रत्यनेतेरेपि वाने न राजपर्षनूयोगा- 
ये्पपुः । स्वयमेवेनेन जीवति निभप्तरि प्र्यनतरेम 
याव्यमानमपि न दें मृते, लयाच्यमानेनापि देयमिति 
सूचितं । नारदः 

यहीतुः सह योऽरथेन नष्टो नष्टः सदाविनः। 
दैवराजछ्ते तदन्न चेततनिद्यकारिवम् ॥ 

ग्रहीदुरथैन सह यो निक्षेपो नष्टः स दाविनो निक्षे. 
पुरेव ष्ट इत्ययः) राजरुतेपि प्रहीतृकौटिल्यारछवे देय- 
मेव यहोत्रा तेन यही्रपराधो दाने तदपराधस्वदा- 
>े हेतुरिति तव्यं । एवमेव मिश्राः । यृहुस्पक्तिपि 

दैवराजोपघातेन यदितनाशमापुयात्र 

ग्हीतुद्रन्सहिवनिक्िष्यनशेपन्याससदीयाशेषदो- 
घनिशसार्थः। एवं च यदि तदीयापरापं विना नि्तिप्- 

मातमपि नष्टं भवति तदा न तदेयमिति तत्पियौर्थः। 
रल्ाकरादयो ऽप्येवं । मनेषप्येततपरता 

चैरर्दतं जटेनोटमभ्िना दन्धमरेव च । 
न दयायदि तस्मात्स न संहरति किंचन ॥ 

तस्मानिक्षिषथनत् चौरैदतं उदकेन देशात प्रापि- 
तमश्निना वा दमे निक्षेप निक्षेपधारी न दयात् 1 यदि 
स्वयं किंमिरमानापह्रतीति कुदूकभटः ।यन तु नि- 
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सेपधारिणा द्रन्यनाशेताबुद्धावितेपि उयेक्षान्यतदोषा- 
देव निक्षिप विनष्टमिति ज्ञायते तदा मिकषेपधारक एव 
देयादिव्याह कात्यायनः ~ 

याहकस्य तु यदोपान्नषटे तु याहकस्य तत् 

देयमिति शेषः। तथा 
यस्य दपण यर्विकिचिद्िनश्येत स्हियेत वा। 

तद्वयं सोदयं दाप्यो देवराजरुतादिना ॥ 
राजरुते पि तददोपाररुते दयदेवेद्युक्तमसरुव यत्का 

यसुदिश्य यद्याचितके तस्मिन्कर्ये रुते कलि वा पूर्णे 
याचितोपि स्वामिना यहीता यदि न ददाति तदा तै 
वराजादिन्टमपि यरहीता मूल्यादिष्षेरेण दयदवेत्याह् 
याचितकमुपक्रम्य कात्यायनः 

पराप्ते काले रते कर्यै न दयायाचितोपि सन्! 
तस्मिन हते वाय यहीता मूल्यमाहरेच्॥ 

आदहरेदयान् 1 वृहस्पतिः 1 

फदेनोपेक्षया न्यासं यहीतता यदिऽनाशयेत् । 
चाच्यमानो न दबाद्या दाप्यं तरसोदयं भवेम् ॥ 

भेदेन स्वद्रन्यात्् बहिभविन उपेक्षया । नारदः! 
याच्यमान्तेपि निक्षे यै दातुर् प्रयच्छति \ 
वैड्यः स राज्ञो भवति नटे दाम्यस्तु तत्समम् ॥ 
यत्रार्थे साधयेततेन निकेुरननुज्ञया । 
तवापि देञ्चः स भवेत्त च सोदमाहरेत् ॥ 

अननुज्ञया विसंस्या ॥ चृ्स्पतिरपि 
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न्यासद्वन्येण यः क्नित्साधयेदर्थमारमनः। 
दंल्यः स राज्ञो भवति दाप्यस्तचापि सोदयम् ॥ 

.अतराप्यननुज्ञयेति विवक्षितं । व्यासः 
भक्षिते सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम् । 
किंचिन््युने भदाप्यः स्वद्रन्यमनज्ञाननारितम् ॥ 
उपदाभिश्र यः कथिरपरद्रन्यं हेरेनरः। 
ससहायः स हतन्यः भकारं विविपैवधैः ॥ 

उपधा छङं। सहायो हरणसहकाशै। वधल्वाडनबंधनादिः। 
अन्यत्राप्येवं जतिीयेष्वेवमेव विधिः। तथा च बृहस्पतिः 

अन्वाहिते याचिते च शिष्पिन्यासे तथैव च। 
एप एवोदितो पर्मललयैव ररणायते ॥ 

शिल्पिन्यासे ऽखंकारादिषटनार्थं शिच्पिपु समर्षिते 

सुवर्णादौ उपधाभिरेषा हरणे उक्षिव शास्तिः । पुनराह 
सएव 

यैस्तु संस्कियते न्यासो दिवसैः परिनिश्रितेः। 
तद्व स्थापयन् शिल्पी दाप्यो दैवहतोपि सन् ॥ 

घटनावधि दिनातिक्रमे तु शिष्पिदेयता न तदभ्य॑तर 
दवय्थः । मनुः 

थी नार्पयति निक्षेपं यश्वानिक्षिप्य याचते। 
„ ताबुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् ॥ 

यः प्राथनेन निष न ददाति विनैव च निक्षेपं नि- 
क्षिपे याचते वादुभौ चौरवच्छास्यौ तत्समं धनं वा राज्ञा 
द्यौ । ददं निर्षनमाचारविपयं । मल्यपुरणे तु दविगुणं 

२३ 
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दमम् इति चतुर्थचरणे पाठः स च दमः सदननिर- 
छएाचारकिषिय इति मिश्राः । क्यायनः 

न्यासादिकं पडन्यं भभक्षितमुपेक्षिवम् । 
। अज्ञाननाशिवं चैव येन दाप्यः स एव तनू ॥ 

स एवेत्यनेन पुत्रदारादिग्यवच्छेदः । 
उति विदविरचिते विवादार्णवसेतुके । 
निक्षेपसक्षणायेस्तु वरंगः पष्ठ हरितः ॥ ६॥ 

सतमोमिः ४ 

अयास्वामिविक्रयः प 
तत्र वृहस्पतिः । 

निक्षिपानेतरं प्रीको मृगुणाईस्वाभिविक्रयः। 
श्रुयतां तत्प्यननेन सविशेषं त्रदीभ्यदम् ॥ 

तत्रादौ अस्वामिविक्रयस्वरूपमाह् । नारदः । 
निक्षिपे वा परद्न्यं नट खन्ध्वापह्त्य वा 1 
विक्रीयत इसमक्षे य्तञ्जञेयो ऽस्वामिविकरयः॥ 

तथा व्यासः % 
याचितान्वादितं न्यासं हवा वाऽन्यस्य यद्धनम् । 

विकरोयते स्वग्यिभावे स ज्ञेयो ऽस्वामिविक्रयः ` 
स्वाम्यभावे स्वाभ्यिसमक्षे इत्यर्थः 1 तया “~ " 

अस्वामिना कतो यस्तु दायो पिक्रय एव षा ¡¦ 
ˆ जरूतः सतु विज्ञेयो व्यवहारे यथास्थिति ॥ ` 
कात्यायनः । 

अस्वामिविक्रयं दानमायि च विनिवर्तयेत् । 
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भनुः । 
विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः । 
नतं नयेत साध्यं तु स्तेनमसतेनमानिनम् ॥ 

अवहार्यो भवेचैव सान्वयः पट्शतं दमम् । 
निर्स्वयो ऽनपसरः प्राप्त; स्याचौरकिल्विषम् ॥ 
विक्रयायो धनं किंविदृलीयाकुटसंनिधौ । ' 
क्रयेण स विशुद्स्तु न्यायत ऊभते धनम् ॥ 

अस्वामी यः स्वामिनाचा ननुमतः परकीय दरव्यं वि~ 
क्रीणीते तं वस्तुतश्रीरमयचौरमातमानं मन्यमानं साक्षि- 
स्वं न कारयेद् न तं कापि ग्रमाणीकुर्यादिवहार्यो भवेव्। 
दैज्ये भवेत्सान्वयः प्रुत धनस्वामिसेवंधौ पुत्रादिः । प~ 
टुत पणानामिति शेषः । निरन्वयः स्वास्यसतवंधी । अ~ 
पसरणमपसरः स्वामिगृहाद्धनस्य तेन परस्वविकरेता 
परसंबंधी पद्पणशतं दण्ड्य; ! यदि खसौ विक्रेता न 
सखामिनः संबंधी स्वामिगृहवि तस्य दरग्यस्यापसारो न 
स्वामिसंयेधिनाऽन्येन रुतः पितु स्वयमेव तच् द्रन्या- 
पसारी तदा चौसवरदव्यः। अन्पर्ते तु दरन्पापसमणे स्वा- 
मिसंब॑धिनि विक्रेतरि पटपणशताधिकपपि दस्य दृति 
विवाद्र्नाकरः । भागुरिमेधातियिकल्पतरुविवाद्चि- 

„ तापिमलिभिलु अप्रः इत्यन्तेन स्वामिन सफा- 
शात प्रतिग्रहादिधनोपायः अपसरःसन वियते यस्यस 

वथा इत्यं इति व्याख्यातम् { एवं प्रस्वयिक्रयी यदि 
स्वारिनी खावदिरूपलेन सान्वयः संबधी भवतिं वदा 

५ 
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षटूपणरातान्यवहार्मो द॑ंडनीयः 1 यदि पुनः स्वामिनः 

संबंधी न भवति अनपसरश्च स्यात् ! अपसरस्यस्मारस- 
काशान् धनमित्यपसरः भतियहकयादिकः स यस्य 
स्वामिसंयेधिपुत्रादे्न लि तदा चौरसंबधिपापं प्राप्रोति 
तदत् दंडनीय इत्यर्थ इति कुक्ूकभ्टः । विक्रयात् आप- 
णात् । कुलसन्निधौ भरामाणिकन्यवहर्वूमेककसंनिधौ 
न्यायतः कयेणेस्यन्वयः । विशुच्छे निर्दोषः रुभवे धनं । 
िक्रेतुः सकाशादिति शेषः । तथा मनुः 

~ अथ मृरमनाहार्य भकाराक्रयशोवितम् । 
अरदल्यो मुन्यते राज्ञा नाष्टिको ऊमते धनम् 1 

अनर कयः प्रकराशरुवः नाटिकिश्च तन्न स्वखं साधय- 
ति मूं च देशांतरगमनेनाशक्याहर्णं तत्र क्रेता राज्ञा 
न दुंल्यः ॥ नाष्िकाय तु धन दाप्यः । तथा च कात्यायनः 

नाष्टिकखत कुर्वीति तद्धनं न्ञावृभिः स्वकम् ! 
अदत्तत्यक्तविक्रौतं रुला स्वं छभते घनम् ॥ > 

ज्ञातुभिः साक्ष्यादिभिस््यकपदं दानविक्रयान्यस्वाः 
पवादक्रियापरं । भकाशक्रेता अविज्ञातवासस्थानत्वा- 
टनेतुमशक्यः। बृहस्पति; 

ममःणदहीनवदे तु युरपायेक्षया नृषः ! 
समन्युनाधिक्रस्वेन स्वयं कुर्यादिनिर्णयम् ॥ 

याज्ञवस्क्यः 
` बणिग्वयोपरिगतं विज्ञातं राजपूर्पैः । 
अविज्ञाताश्रयान्र् कतं विक्रेता यत्र वा मृतः॥ 



संपमोरमिः। १३७ 

सामी दल्ार्मूतयं तुं गृणीत स्वकं धनम्। 
अर्धं दयोरपटेतं तत्र स्याव्यवहारत ॥ 
अविज्ञातक्रये दोषस्तथा चापरिपारनम् । 
एततद्रूयं समाख्यातं द्रव्यहानिकरं वुधैः॥ ¦ :, 

अविज्ञाताश्रयादविज्ञातवासस्थानाव्। तेनायम्थः। व- 
णिग्वीथीपरिगतत्वादिना विज्ञानात् यत् परस्य वस्तुनः 
करयं यः करोति किकरेतुरविन्नाताश्रयत्वात्तदा नयनायना- 
राकश्चस्यात् तदा विभावितस्वामिभावात् नाटिका 

मूल्यं गृहीस्या तद्रव्यं ना्टिकायापयिव् । नाच्किन न 

रक्षितमिस्यस्य दोपः । फरेतात्वविज्ञाताश्रयाततद्धन करीत- 
वानिति तस्य दोषः । तेदेतदोषद्वयमुभयोरप्यखव्यहा- 
निकरमिति सयुदायार्यः। पद्रतदममुपक्रम्याह मन्ः। 

अनेन विधिना शास्यः कुरव॑ननस्वामिविक्रयं । 
अज्ञानीन्ज्ञानपूरवं तु चौरवरदंडमहति ॥ 

अज्ञातपरस्वविक्रथी पद्शतदमेन ज्ञातंवदिकरयी चौर 
देन हलच्छेटनादिना शास्यः। यत्र तु नाष्टिको न स~ 
स साधयति त प्रकाशकक्रेतुरेव तद्धमयं नाणटिकस्यैव 
दंडः । तथा च कात्यायनः ॥ 

यदि स्वं नैव कुरूते नाष्टिको ज्ञातृभिर्घनम् । 
प्रसयविनिवृयर्थ चौरवदंडमर्हति ॥ 

ज्ञातुभिरिति पायिकतया उक्त प्रामाण्यमवरे ताद्पर्यर्थं 
ज्ञातिभिरिति कचिस्पाठखलयापि तथैष न्यास्पेयं । नारद्. 
प्रकार कयतः शुद्धिः केतुः सेयं रहः कतात् । 



*१३८ विवादार्णवसेतुः 

स्वामिनः कयो रचिद्िरुदधो भवति। यदाद वृहस्पतिः 

येन क्रीतं तु मूल्येन प्रामध्यक्षनिवेदितम् 1 
म तत्र विरते दोषः सेनः स्पादुषयिक्रपे ॥ 

उपथिक्रयसाह सं एव 1 

अते बदिर्मामात् निश्वुपां्सतो जनात् । 
दीनमूल्यं तु यत्कीते ज्ञयोऽसावुपधिकरयः 1 

असतो जनादसाधुखेन ज्ञानात् । अत्रापि अस्वामि- 
विक्रयवव्यवहारः। तथा च नारदविष्णु 

अस्वाम्पनुमतादासादसतश्च जनाद्रहः 1 
हौनमूल्यमवेलापा कौणेखदोपभागभवेत् ॥॥ 

यथग्रकाशं हीनमूल्ये उपाशु कीणीयात्दा केता चौ- 
रवच्छास्यः । तदोपाक् अस्वामिकिक्रेवृसमदषभाक् 
याज्ञवल्क्यः । 

स्वं रूमैताऽन्पविक्रीतं तुदषि ऽप्रकाशिनः। 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेखाहीने च तस्करः ॥ “ 

आत्मीयदरव्यं संमतिन्यततिरेकेणान्यविक्ीतं सर्व प्रा- 
भुयात् करेतुरप्रकाशे क्रयदोषौ भवेत् । हीनानी चात् । 
अ्सभावितद्रव्यस्वामिमावात् ! वेखाहीने कया्हवेख- 

हीने तेन हीनाद्रहो हीनमूल्येन वेलामनाधिल कयं कु- 
वन् तस्करे भवतीति वाक्यार्थः । कात्यायनः 

अनुपस्थापयन्मल क्रयं चापस्शिधयस् 

ययाभियोगे धनिने धने दाप्यो दसं च सः॥ 
नद्द्ः 



"सत्तमो! ` १३९ 

म मृहेदागमं केत शुद्धिरंस्य तदागमात् 1 
विपये तुल्यदोषः सर्व तदरमर्हति ॥ 

विपर्यये आगमगृहुने तुल्यदोथौ विक्र तृतुल्पदौषः । 

वदद विकरेतृतुल्देहमर्हति । यदा यस्य हले द्रं तम“ 

परो वदति मदीयं देहीति सापूश्रासौ तदा तेन किं का~ 

यमिरयत्राहं यृहस्पतिः। 
पवस्वामी तु तद्वयं यदागत्य विभावयेत् । 
तवर मूढं दर्शनीयं तुः शुद्धिखंतो भवेत् ॥ 

मूकमव्र विक्रेता । काल्यायनः 

परकश वा कयं र्यात् मूलं वापि समर्पयेत् । 
मूखानयनकारस्तु देयौ योजनसंस्पया ॥ 
यदा मूलमुपन्यस्य पुनर्वद वदेत्करयम् । 
आरन्मृखपेवासौ न क्रयेण भोजनम् ॥ 

क्रशुद्धरपि ततं एव भविष्यतीति मूसरभाव एव कर- 

यशद्धिरन्धेपणीयेति ताप्परय प्रकाशं कये भ्रकाशयेत्। 

न किण न ऋयस्यापनेन प्रयोजनं अपराधव्यावरतन- 

मित्यर्थः) मुखे अनिति व्यासतः 
मूढे समाहिवे कता नाभियोज्यः कयं चन । 
मूलेन सद् वादस्तु नािकस्य तदा येत् ॥ 

नाष्टिको न्टधनस्वामी । वृहस्पतिः 1 
विक्रेता दितो यन हीयते व्यवहरितः। 
ेतुराज्ञोमूख्द मौ प्रदयात्स्वामिने पनम् ॥ 

यज्ञिवल्क्यः 
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हतं प्रणष्ट यौ द्वयं परहस्तादवापुयाद् 1 
अनिवे नृपे स्यः स तु पण्णवातिं पणान् ॥ ̀ 

हतं प्रणष्टं वा चौरादिदस्तान्मदौयमिति नृपस्यानि- 
वेयैव पो गृह्णाति स राजगराद्यकरदंडेन देश्यः ॥ 

इति विददविचिते विवादार्णवसेतुके । 

भस्वामिविक्रयायिस्तु तरंगः सप्तमो गतः ॥। ७॥ 
मोम ध्म 

अर्हमोमिः। 

॥ अथ संभूयसमुत्थानम् ॥ 
तत्रादौ तरस्वरूपमाह नारदः। 

वणिक्म्नमृतयें यत्र फर्म संभूय कुव॑ते 1 
तस्संभूयसमुर्यानं न्यवहारपदं स्मृतम् ॥ 

संभूय धनमेरकं एत्वा । तत्राधिकारिणमाह् वृहस्पतिः 
क्ुखीनदक्षानरकतैः परादैरभिादिषिदिमिः। 
आयग्ययज्ञैः शुचिभिः शुरैः कार्या सह् क्रिसा ॥ 

वृहस्पतिः । . 
क्षमोतिरिक्तो हीनो या यत्राशौ सस्य य द्शः। 
क्षयग्ययौ तथा वृद्धिस्तस्य तत्र तथाविधा ॥ 

याज्ञवल्क्यः । 
समवायैन वणिजं छाभार्थ कर्मकुरवताम् । 
मालाम ययाद्रन्यं यया वा संविदा रुतौ ॥ 

समवयिन मेख्केन । कर्म बाणिज्यादि । लामाटाभौ 
खाभापचयैौ } यथा्रनय द्व्यानुसरिण 1 यथा वा संवि 
दा समयेन द्रन्यन्यवस्यायां मूटधनानुसारेण वृद्धिक्षयौ 
न्वनस्थायां तु देन्यवस्यानुसारेणेव तावित्यर्थः ! पर" 



अष्टमोर्पिः। , १४९ 

रपरमर्वचयद्िः प्रवरतितव्यमित्याह् न्यासः र 
-समक्षमस्तमक्षं बाऽवचर्यतः परस्परम् । 
मानापण्यानुसरिण प्रकुयुः कयविक्रयौ ॥ 

युहस्पतिः 
यः कश्रिदचकस्तेषां विज्ञातः क्रयविक्रये 1 
शपथैः स विशोध्यः स्यात्सर्ववदिष्वयं पिपिः॥ 
क्षयो हनिर्दा तवर देवराजरुताद्भपेन् । 
स््ैषामेव सा प्रोक्ता कल्पनीया यथांशतः ॥ 

शपभैरिति प्रमाणमप्रोपरक्षणं मानातरस्याप संभ- 
षात् । क्षयो मूलस्य हानिटभिस्य । अस्यापवादमाह 

स षए्व। 
अनिर्दषटो वार्यमाणः भरमादायस्तु नाशयेत् 
तेमैव तद्वेद सर्वेषां समवायिनाम् ॥ 

अनिर्दि्टोऽनरनुज्ञातः । याज्ञवल्क्यः । 
भ्रविपिद्धमनादिषटं प्रमादायं नाशितम् । 
स व्यादि रक्षिता दशमरिभाक् ॥ 

विद्वात्तस्कराधुपद्रवातू । वृहस्पति; । 
देवराजभ्रयायपरस्त स्वशक्त्या परिपाय्येत् । 

सस्या दशमं इत्वा गृहीयुस्तैऽरते ऽपरम् ॥ 
नारदः 1 
देवतस्करराजाम्निव्पसने समुप्य । 
स्वराक्तपा्तयेपस्तु तस्याश दग्रमः स्मृतः ॥ 

कात्यायनः] 
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चौरतः सर्वदेवं यस्तु समाहरेत् 1 ,ˆ 
तस्यांशो दशमे देयः सव॑दरग्येष्वयें विधिः॥ 

समाहरेत् रते 1 एकस्वामिकेप्वपीयं व्यवस्येति कै- 
चित् \ तन संमृयससुत्यानप्रकरणास्यास्नानात् । नार- 
देन सेकार्थतां मन्यमानाभ्यां कामधेनुहरयुवाम्याम- 
किना । एवमेव चंडे्रवाचस्पतिमिश्रादयः। याज्ञ- 
वल्क्यः (६ क 

जिर स्यजेयुनिर्खभमक्तो ऽन्येन कस्येत् 1 
जिह्यं वंचकं नि्खंभं मूलमात्रं दत्वा निःसारयेयुः 

अजिह्म एव यो द्रन्यरक्षणे इतरन्यापारे चाशक्तः स उत 
पुरूपं शर्त नियुंजीतेव्यर्थः 1 रक्षणशक्तस्थैकस्य मरणे 
स्वाह नारदः। 

एकस्य चेस्स्माच्यसनं दायादोऽस्य तदाश्रुपात् । 
अन्यौ वाऽसति दायादे शक्तश्चेत् सयं एव वा ॥ 

शक्तस्य मरणे तद्ायादो भाडमवेदय तदशमांशं तद~ 
भवि अन्यस्तदरक्षिता तदश्नवि सरवै वणिजो भां रक्षयि- 
सवा संभ दशममश्ं गुद्धीयुरिसयर्यः 1 रच्लभांडखा- 
मिमरणे त्वाह । नारदः। 

कश्चिच संसरन् देशन्पेयादभ्यागतो वणि । 
राजास्य भइ तदरक्षेयावदायाददशनिम् ॥ 

गृहुस्पतिः। 
यदा तत्र षणिकत्रित् भमीयेत' प्रमादतः! 
तस्य भि दनीयं नियुक्ते राजपूर्पैः ॥ 



अश्मेमिः। ` ५४१ 

रज्ञे इतिरेषः। तथा ~ 
यदा कश्चित् सपरामच्छेत्तव्र ऋक्यहरो नरः। 
स्वाम्यं पिंभावयेदन्यैः स तदा उ्ुमर्हति ॥ 

नारदः। [ 
कायदि ऽसति बेधुभ्यो ज्ञातिभ्यो ऽथ वदर्पयेत् । 
तदभवे तु गुं तदक्ेदशवत्सराम् ॥ 

अनर हसगुषतु वाक्वातिर परामर्विज्ञात्मभावे मा- 
तुखादीनामयिकार ह्याह यंधज्ञाती च संनिहितसं- 
यंिनौ दायादरािरिकतौ इति रलाकाः ॥ वृहसपतिः। 

` रजाददीत पूमां नवमं द्वादशं तया । 
शृद्रविटूत्रजातौनां विप्राद् गृद्धीत विंशकम् ॥ 
त्यव्दादध्वं जु नागच्छेयत्र स्वामी कथचन । 
तदा गृद्णीत तद्राजा वरहाखं व्राह्मणं श्रयेत् ॥ 

व्राह्मणं श्रयेदन्यद्राक्मणेभ्यो ऽपयेदियर्थः। वीपायनः 
अवर्णस्य प्रण्टस्वामिकमृक्यं संवत्सं परिपाल्य 
राजा हरे । काठविकल्पर्तु इषदूरतरदूरतमदेशागम- 
निपेक्षया बोध्यः । नारदः। 

अस्वामिकमदायादं दशर्पस्यितं ततः! 
राजां तदारमसा् कुयदिवं धर्मो न हीयते ॥ 
ऋसिनां व्यसने धेवमन्यस्तत्कमं निस्तरेत् । 
समेत दक्षिणाभागं स तस्मास्सपरकल्पितम्॥ 

अस्वामिकं परमीतस्वामिकं । अदायारं दायादृपिक्ग- 
ग्थह्रन्यं अ दशवप्रती्षणं अद्यंतचितमेनाम. 
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मनसंभावनायां योद्धव्यं । व्यसने ऽसामरथ्ये 1 सामन्वि- 
नाह 1 वृहस्पतिः! 

एवे क्रियापरवृक्तानां यदि कश्िर्दिपयति 1 
तद्वधुना क्रिया कार्या सर्वैव सहकारिभिः ॥ 

करिया आ्विज्यादिका । याज्ञवल्क्यः 
जिह्मं व्यजेयुनिर्खभमशक्तोऽन्येन कारयेत् 1 
अनेन विधिराख्यात ऋखिवक्कर्षककर्मिणाम् ॥ 

अनेन संश्रय सपुरथानमार्गेण इयर्थः । वृहस्पतिः 1 
भयोगे कुर्वते ये तु देमधान्यरसादिना 1 
समन्युनाधिकैररौ सभिस्तेषां तथाविधः ॥ 
महूनां संमतो यस्तु दयदिको धनं नरः 
करणं कारयेद्वापि सर्वरेव रते भवेत् ॥ 

अयोगं लाभार्वं करणं र्ख्यादि ) पुनः स एव । 
ज्ञातिसबपिसुहदामुणं देयं सवेघकम् 1 
अन्येषां ल््मकोपेतं ठेख्यसाक्षियुतं तथा ॥ 
सेच्छदेयं हिरण्यर्णं रस्तधान्यं तु सावधि । 
देशस्थित्या भदात्त्यं गृहीतव्यं तथैच तत् ॥ 

हिरण्यदाने ऽवधौ स्वेच्छा । रसादौ अवपेरावश्यकत्वम् 
समवेतेस्तु यदत्त प्रायनं तथेव तत् 1 
न याचते च यः किद्धाभनात्सपरिहीयते ॥ 
भयोगः पू्यमाख्याततः सरमासेनोदितो ऽपुनः । 
श्रुपतां करपुकादीनां विधानमिदमुच्यते ॥ 

~ मादः करषकमोजनायैः कषेत्रोपकरणेन च । 
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ये समानास्तु तैः सार्थ रषिः कार्या विजानता ॥ 
बाह्मवोजात्ययायस्व क्ेवहानिः प्रजायते । 

तेव सा प्रदातन्या सर्पा रुपिजीविनाम् ॥ 
एष धर्मः समस्यातः कीनाानां पुरातनः ॥ 

षेव्रहानिरयेस्य विसामय्या यद्रे पतितै तत्सति- 
स्तेतैव सोढव्या । कीनाशानां रपीवटानां । तया। ` 

दिरण्यकूप्यसूत्राणां काष्टपापाणचर्मणाम् 1 
संस्र्ता तु फलाभिज्ञः शिल्पी चोक्तो मनीपिमीः ॥ 
हेमकारादयो यत्र शिष्यं संभूय कुर्ते । 
कमदुरूपं निरवशं रभरसते यर्याशतः॥ 

निर्वेशं वेतनं । अपरैव विशेषमाह कालयायनः। 
भिक्षकामिन्ञकुगया आचार्यशेति शिन्पिनः। 
एकद्ितरिचतुभगिन् हरस्ते य्थोनरम् ॥ 

अत्र शितकाभिन्ञकुरराचार्याश्रलाते घटनक्ताने- 
च्कर्पेण भिर्यते । वृहर्पतिः। 

धर्म्यं दैवगृहं वापि चार्मिकोपस्कराणि च । 
संभूयकर्वतां चीरा परमुस्यो व्यरामर्हृति ॥ 
नर्तंफानामेष धर्मो ध्म॑विदिरुदाहतः। 
तान्नो यक्षते ऽध्यर्पं गायनास्तु समांशिनः ॥. 

भ्सुर्यः प्रधानभूतः अर्भमविकं यत तदध्यर्पं तेन 
सार्धम चान्तो उवे द्सपर्थः । बृदरपतिः। 

स्वाम्याज्ञया तु यरः परदेशात्समाहतम् । 
र्ते दवा तु पदूभागं दते ते प्रते; ॥ 
४३ 



१४६ विवादाणवसेतुः 

चतुरोंशांस्तथा सख्यः शूरख्यंशमवाघ्रुयात् 1 
समर्थ॑स्तु रर्यंशं शेषास्त्वन्ये समांशिनः ॥ 

मुख्यो बुद्धिशरीरन्यापारवान् 1 शूरः साहस्तिकः। सम~ 
येऽतिवरु इति मिश्राः प्राहुः 1 अन्यपिक्षया व्यापार- 
वान् इति रलनाकरः! कात्यायनः 1 

पराषटाद्नं यत्स्यात् चैः स्वाम्याज्ञया हतम् 
राज्ञो दशांशमुद्धूत्य विभजेरन्यथापिधि 1 
चौराणां मुख्यमृतस्तु चतुरोशास्ततो हरेन् । 
शृरोंशांखीन्समर्थो दौ शेपास्तयेकेकमेव च ॥ , 

तेपां चेलमसुतानां यो यहणं समवाभ्नुयात् । 
तन्मोक्षणार्थ यदतते तस्य कार्या समा क्रिया ॥ 

पदूभागद्शमांभो राज्ञो रक्षगादिन्यापारतदृभावाभ्थं 
ग्यवस्थाप्यौ। प्रसृतानां चोरयितुमितस्ततो गतानां मध्ये 
यो यदणं अवरोधनं परासः सन्ध दला आत्मानं मे- 
क्षयति तद्धनं सर्वरेव चैरिषिभच्य शोधनीयमिस्पर्थः 
कत्यायनः। 

वणिजां कपुंकाणां च चौराणां शिच्पिनां तथा । 
अनिमन्यारकर्वृणां सर्वेषामेव निर्णयः ॥ 

अनियम्ाशकर्तूणा अशमनियम्य रुत्तिमताम्॥ -* 
इति विददिरचिते विवादार्णवतेतुके 1 
वागिच्यँऽश्मभेदेन तांगोऽष्टम इरितः ॥ < ॥ ०५ 

५ 
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नवमोभिः 

1 अथ दत्ताप्रदानिकम् ॥ 

तेत्र बृहस्पतिः। 

“ एपादिरेनाभिदिता संभूषोत्याननिष्टिः। 
अदेयदेयदत्तानामदत्तस्य च कथ्यते ॥ 

तस्सवहूपमाह् नारदः। 
दला द्रन्यमस्म्पग्यः पुनरादातुमिच्छति । 
दत्तप्र दानिक नाम तद्िवाद्पद् स्मृतम् ॥ १॥ 
अदेयमय देवं च दत्तं चादत्तमेव च। 
ग्यवहरेपु वितेयो दानमार्गशतु्यिधः॥ २॥ 
तत द््ठाबदेयानि देयमेकविधं रमृतम् 1 
दत्तं सप्तविधं पियाददत्तं पोडशात्मफम् ॥ १॥ 
असम्यकतवं तु दानस्वादेयदरन्पदानादा अययादानादा 

संपरदानघलादिना वा पित्रायसम्पत्या वा दतुरेवाति- 

वृद्धायवस्यामेदादा । तत्रदेयान्याह् वृहस्पतिः 

सामान्यपुवदारधिसर्वस्ं न्यास्याचितम् । 

भरतिशरुते तथा न्यस्य न देयं तष्टधा स्मृतम् ॥ 

सामान्यमनेकस्वामिकं याचितं म्यापारार्य याचित्वा 
लानीतम् अय सामान्ये न्यायात् पुदारयोरविमतयोर्यच- 
नखान् सवते सान्वयस्य प्रतिश्रुते च सर्वस्यैव वचन 
बलदेव माधिन्पासयाचितेपु स्त्वाभावातर पुत्रदारस- 
्वखप्रतिश्रुतेषु चतुष्डपि स्वके सत्यपिवचनबटादेव 

दानमाध इति मिश्राः । साधारणोपि स्वाशयोगये दार्न 
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सिष्यत्येव वितु दातुः प्रत्यवायो निषिद्धाचरणादिति 
समार्तभद्ाचार्यजीमूतवाहनादयः प्राहुः 1 अन्वये सत्य 

पि सर्वस्वदानं सिध्यस्येव स्वतेबस्वामिरुतत्वाव् । किंतु 
दातुः प्रत्यवायो निपिद्धाचरणादितिस्मृतिसारादयः प्रा" 
हः 1 नारदः । 

अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत् । 
निक्षेपः पुत्रदारं च सर्वस्वं चान्वये सति ॥ 
आपत्स्वपि हि कटासु वर्तमानेन देहिना 1 
अदेयान्याहराचार्या यचान्यस्मे प्रतिश्रुतम् ॥ 

आपत्कल्पि पुत्रदारायन्वयानां विमती पुत्रदारसर्व॑- 
स्वानासदेधतेस्यर्थः † एवमेव विवादचितामणगिविवा- 
दर्लाकशदयः । तस्संमतौ तु देयतामाद् । कास्यायनः 

विक्रयं चैव दान च न नार्याः स्युरनिच्छवः 1 
दाराः पुत्राश्च सर्वस्वमास्मन्येव तु योजयेत् 1 
आपर्काठे तु कर्तव्यं दाने विक्रय एव वा। 
अन्यथा न भरवर्तेत इति शाख्रविनिश्रयः } 

पुतरदारान्वयानां विमतौ पुनादिनयं स्वयमेवोपभोक्त- 
वं तेपामनुमतौ तु तेषां दानामित्यर्थः। केचितु सर्वस्व- 
सन्वयानुमतावपि न देयं भ्रागुक्तनारदवचनेन 

अन्वये सवि सर्वस्वं यच्चान्यस्मै भविश्रुतम् 1 
इत्ति याज्ञवक्ल्यं वचनेन 

अदत्तं चैव निक्षेपः सर्वस्वं वान्वये सति 
दरति दक्षवचनेन च तत् सन्मात्र एव दाननिपेषा- 
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दिव्याहुः। वसिष्ठवचनमष्यनुमतिपरं । यथा । शुक्रशो- 
भितसंमवः पुस्पो.मतापितृनिभित्तकष्दस्प दानविक्रय- 
परिसगेपुं मातापितरौ प्रभवतः ! अत्राप्येकसिन्पुतरे 
विशेपयति' स एव । नचेकं पुत्रं दयाद्तिगृद्णीयादा स 
हि संतानाय पूर्वेषां न खी पत्रं दयास्तिगुद्धीयादा अ~ 
न्यनानुज्ञानाद्र्तँः । एकः पुरः स्वदनिऽनुमतोपि न दे- 
यः स हीव्यादिहतुमानिगदस्वरस् दयात इत्यनेनाज- 
हस्स्वार्थरक्षणया विक्रयादिकमपि विवक्षिते भर््नुज्ञा- 
याखत्रापि प्रयोजकलदिति रलाकरः। अधिकं पुनरनु- 
पदं वक्ष्यामः । देयमाह वृदस्पतिः 

कुषभक्तवसनाहयं यदतिरिच्यते । 
मध्वास्वादो विषं पश्चादातुध्मो ऽन्यथा भवेत् 

कात्यायनः 
सर्वस्वं गृहवर्ज तु कुरटुबभरणाधिकम् । 
यद्रन्यं तत्स्वयं देयमदेयं स्वात्ततो ऽन्यथा ॥ 

स्थकीयमपि यदतिरिच्यते तदेयं अनतिरिकदाने पा- 
पं अतिर्किपि पुण्यं अत्र दातुरध्मोऽन्यया भवेदिति 
विहिताकरणाद्धर्मलिद्धििव न मवत्तीतति न कितु भरति- 
पिद्धाचरणादधर्मोऽपि दानसिदधिस्तु स्वीये भवययेव द्- 
छस्यं स्वत्वस्य कुतका्रणस्यं सव्याद् } तेन तन्ाच्छे- 
पुं शक्यत इति अस्वीय एव दानानिष्यतिः। एवं स्थावरे- 
पीति स्मृतिसारवाचस्यतिमिभ्नादयः। सम्मव्यपेक्षया तु 
मध्यग एव नामघ्यमे वया च वृहस्पतिः । 
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सपागमादृदक्ेवाययत् क्षेत्रं परदीयते । ^ 
पिञ्वं चाय स्वयं प्रासं तदातन्यं विवक्षितम्,# - 
स्वेच्छदियं स्वयं परापरं बद्धाचरिण बं धकम् । 

वैवाहिके क्रमायाते सर्वदानं न वियते ॥ 

सप्ताममः सप्विध अगमः (सच 

सस दित्तागमा धर्म्या दायो उभ: क्रयो जयः 1 

प्रयोगः कर्मयोगश्र ससरतिवह एव च ॥ 

इति मनक्तः । अत्र दायो ऽन्वयागतं द्रव्यं सभो नि- 

ध्यादेः जयः सेये प्रयोगः कुसीदं कर्मयोगः रुपि वा- 

निज्यादिः उपरक्षणं चैतच्कयमपि स्वीरुतमसाधारण- 

स्वमन्रिच्छया। अन्यसाधारणं तु तदतुमते तदेयमिति। 
वैवाहिक इत्यत्र येवाहिकपदेन शौर्यालितभपि विवक्षि- 
तं । सर्वदानं अनमस्या अननुमप्या च यद्दान तत्सव 

न वियते । क्रमायातं स्थावरमप्यविभक्र ! जदुक्त 

सौखायिके कमायाततं शौर्यप्रापं च यद्धवेत् } 
सीज्ञातिस्वाम्यनुमतं दत्तं सिदिमवाघ्ुमाद् 

सीदापिफं कन्याभोग्यतया विवादे यङ््धं ततैव प- 
स्पादीयमाने पर्यनुमव्यपे्ला न्पायसहलात् नतु स्वभो- 
ग्यतयादि म्रा परिवानि समृतेरट्ार्यत्वायततेः । क~ 
मापततिप्यविभक्ते स्थावरे जंगमे या स्वा्यतरापेक्षथैव 
दानं । एषं शौ्य॑भामे रणजिते शवोर्वाहिनादी सखस्वाभ्य- 
शुमरपपेक्ता तस्वेय स्वामित्वाभिघानात्। न तु चज्ादा- 
धपि तस्य जेतुपुरूपगामिलाभिधानाद् । भंमिना रान्ना 



नवमोर्भिः। १५१ 

खपुरुषेषु समर्पिते ऽखादौ राजा॑तरतेनया जिते जेना 
च दीयमाने भ्रगिराजसम्मतयपेसषेतयर्थं इव्यन्ये । बद््~ 

चरिणेति वेधकं यथा स्वसंबंधि तथा परस्यापि कर्यं 
तेनायमर्थः! इदं वस्तु मि बंधकमक्ति मया त्वपि मि- 
धीयते त्वयापि बेधकोतरं गृत्वा एतत्सामिनि देष 
मित्यथैः। एवं ॥ 

विभक्ता अविभक्ता वा दायादाः स्थावरे समाः। 
एको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनपिक्रये ॥ 

दति विभक्तानामपि यत्रशपरिच्छेदो न जावस्तन्म 
ध्यगमेव तिष्ठति । तेन तत्र साधारणसवमेव तत्रैकोनौशः 
पुथग्भूतेपु सर्वप्वेव द्रम्यपु स्वतवरूतस्प सिद्धिरेव इति 
मिश्राः ! विशेषस्तु दायप्रकरणे उक्तः! अत्र दायमादतत 
इति दायादः पुत्रादिरिति कल्पतरुप्रकाशकाराद्यः । 
अन्येतु दायादयदं पुत्र एव मुख्यमिति पितुरुपस्थितौ 
विभक्तस्यापि पुत्रस्य वियमाने पितरि स्थावरे ऽनीशलं 
तेन परतिग्रहादिसपागमर्व्धमेव देयमिव्यर्थः । स्वतत्र- 
स्वामिदतं तु नच्छेयं । अत्रैव हारीतः! 

प्रतिश्रुतार्यादानिन दत्तस्य छेदनेन च । 
विविधान्नरकान्. पाति तिर्यभ्योनौ चं जायते ॥ 
क्रा कच पतति कर्मपए तेपि" 

+ ऋणं तद्धममसंयुक्तमिह रोके पर च ॥ 
छचिस्मतिश्रुत्यापि नदेयमित्याह गौतमः। प्रतिश्ुत्या- 

प्यधमंयुक्ताय न वात् ] ऽग्राधमों दानागहुत्परयोजको 



१५२ विव्रादा्णवसेतुः 

इनि मतः । कात्यायनः 
सेच्छया थस्रतिश्रुसय बरौह्वणाय प्रतिबर्हम् 1 
नं दयारणवदाप्यः प्राघ्ुयास्पूवसाहसम्॥ 

तथौ मस्स्यपुराणं । 
परति्रुताप्रदावारं सुवर्णी देडयेन्नुपः ॥ 

दति 
अथ दत्तम् तत्न वृह॒स्पतिः। 
ˆ भृतिस्तु्या पण्यमृल्यं खीशुल्कमुपकारिणे । 

श्रद्धानुयहसम्भ्रोत्या दत्तमष्टविधं स्मृतम् ॥ 
भृरतिवैतनं तुया बंदिचारणादिभ्यों दत्तं } पण्य- 

मूल्यं पिकरेतरि दत्तं । खीशुल्कं कन्यापरिणयनार्थं तस्स 

सेधिनि दत्तं उपकारिणे उपकारवते पस्युपकारतया दतत 
श्रदया सस्पत्रेभ्यो दत्तं.। अनुग्रहेण पुजादिभ्यो दत्तं 1 
संप्रीत्या मित्रादिभ्यो दत्तं । यन्त 

पण्यमूल्यं भृतिस्तुया सेहासद्युपकारतः। 
खीशुल्कानुयहार्थं च दत्तं दानविदो विदुः 

इति नारदेन दत्तस्य सप्तविधतवसुक्तं तत्मीतिद्- 
स्पानुयहदर्चातभवाद्विरुदं । एवमेव वाचस्पतिमिश्राः 
दक्षः। 

मातापित्रोर्भृरौ भित्रे विनीते चोपकारिणि1 
दीनानायविशष्टेभ्यो दत्तं तु सफर मवेत् ॥ 

1 अयादत्तम् 1 तच नारदः} 
अदत्तं तु भयक्रोवकामश्रोकरुगन्यितिः। 



नवभोर्मिः। वृध 

वधोक्कोचपरीहासव्पत्यासिच्छर्थोगतः ॥ 
वारमृटास्वततत्रातमचोन्मत्तापवजितैः। “ 
कर्त ममायं कर्मेति प्रतिखभेच्छया च यत् # 

अत्र भ्रयादिरुगन्वितांताः प॑चप्ररुतिस्यताविरेधि- 
गो दृष्टव्याः 1 उत्कोचः कात्यायनेन वयते ¦ परीहास 
उपहासो दानाभिसंधिमकेण दानवोधकवचनमिति- 
यावत् 1 व्यत्यास अन्यस्मै दातन्यस्यान्पस्ै दानं अन्प- 
स्मिन् दातन्ये ऽन्यस्य वा यदानं । छं प्रमाद इतिं 
वाचस्पतिमिश्रप्रकाशकाराद्यः। वह परिभाष्य स्वल्प- 
दान तदिति रलाकरः त्चित्यं 1 पाटो ऽव कार्याकार्य- 
नि्णयक्षमवयोयोगी \ एवमेव चंडेखरः ।रुद्यारुत्यावि- 
वचचकः मूढो जड इति मिश्राः) स्वभावादेव कार्याकार्य 
दिवेचनाशून्य इति रलनाकरः 1 अस्वर्तनः अपुवरदासादिः 
आतो रोगाभिभूत इति सगन्धित॑श्वासाध्यरोगवानिति 
रवृतं मिताक्षशयाम् 1 म॑ मदिरादिना । उन्म वा- 
तैन । अपव्जितो यंधुवदहिप्ठतः । मिताक्षराकारहल- 
युधौ तु अपवर्जितमिततिं पठिस्वा अपवनितं दत्तमि- 
त्याहुः ( पतिलात्तेच्छया सोपाधिदत्ं । उपाध्यातिद 
कात्यायनः) 

कामक्रोधास्वर्त्रार्तछीबोन्मतभमोहितैः 
व्यत्याप्तपरिदासाभ्यां यदत तत्पुनकरेत् ॥ 
यदि कार्यप्रसिद्धयथंमुत्कोचास्यासतिश्रुवा ! “ 
तस्िनर्थे सिदध तु न देषा स्य्कयं चन ॥ 
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अय प्रागेव दन्ना स्यासतिदाप्यः सता बत् 1 
दृत्तं चैकादशगुणमाडूर्गार्मायगाख्वाः ॥ 

अव्रार्तेन दत्तं धर्मकारणमन्तेरेण दत्तमिति बोद्धव्यम् 1 
तथाच कार्यायनः । 

सुस्येना्तेन वा दत्त श्रावितं धर्मकारणात् । 
अद्सा तु मृते दाप्यस्तस्सुतो नाय संशयः ॥ 

अधुना यदुल्कोचामाश्चित्य दत्तमदत्तमिव्युक्तं तामाह 
कात्यायनः 1 

स्तेयसाहस्सिकोटूत्तपारदारिकरं सनात् । 
~ दर्शनाहुत्तनषटस्य तयाऽसत्यप्रवतैनातर् ॥ 
- भराप्रमैतेस्तु यत्किचि्तदुत्को चाख्यमुच्यते । 
न दाता तव ञ्यः स्यारमध्यस्यसतच दोषभाक् ॥ 

स्तेय च साहसं च स्तेयसाहसे ते यस्य स्तः स खेप 
साहसिकः । वुत्तनष्टो वुत्च्युतः तेन खेनानुसंधातरा से- 
शादिदर्शंनार्यं यद्धनं दर्शेयित्रे दर्चं यच स्पष्यादीनलत्या- 
भिधाने प्रवतैयित्रे दत्ते तदुत्केचाख्यं कर्मेसिद्धावपि 
निवस्वं मध्यस्थो यदुत्कोचां मुक्ठातीस्यर्थः । वृहस्पतिः 

कदधकुटममत्ता्तैवाखोन्मन्तभ्यातुरैः । 
मत्ततिवृदधनि्ततेः भसः शोकिरोगिभिः ॥ 
नर्मदन्तं तथेतिरयददन्तं तव् मकीर्वितम्। 

ततेन धमय यदत्तं तत् प्रमाणमेवत्यर्थः) अतिवृद्धो 
गच्तिन्दरियः । निर्धूतो <पवजितः 1 नर्मदे करोडादनं । 
चथा वृहस्पतिः \ 



नवमोर्भिः । १५५ 

भविरमेच्छया दत्तमपप्रे पावर्शंकया । 
क्ये चाधमसयुक्त स्वामी तदयुनराप्रयाद् ॥ 

एवमन्यत्रापि । मिश्रास्तु यद्रूपेण यदानं तदरूषश्रासौ 
न भवति । तदाच्छिय गृह्णीयास्व्याह मनुः। 

धर्म्यं येन यदत्तं कस्मैवियाचते धनम् । 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यात् न देवं तेन तन्नयेत् ॥ 
यदि संसाधयेत्तनु दपिपरेन वा पुनः। 
राज्ञो दाप्यः सुवर्णं स्यात्तस्य दोपस्य निष्ठति.॥ 

यदि संसाधयेदिति खया मे यदत्तं तन्मया पिन 
देपमिति यावस्स्वीरतं तदति वा यादे बदतीत्य्थं इ~ 
स्माहुः।रसनाकररतु धमर्थमिरादेः धर्मार्थं याचित्वा गृ- 
हतेन यदि धर्म न करोति तदा तस्य तदाहरणीयम् । यदि 
तु स दपलिमाद्य तमर्थं सापयेत् तदा राज्ञा सुवर्णं द- 
इनीय इत्यथ इत्याह नारद. । 

गृह्णात्यपतं यो मोहात् पश्र प्रतीच्छति । 
दंडनीयाबुभवितौ धर्मज्ञेन महीभृता ॥ 
दाति विददविरचिते वियादार्णवसेतुके 1 
दत्ताप्रदानिकास्तु रगो नवमो गतः॥ ९॥ 

द्फमोर्मिः 
अथ भूततकविधिः। 

तत्र वृदस्पतिः 1 

अदेयादिकमास्यातं भृत्यानामुच्यते विधिः। 
ुभ्रुपामभ्युपेत्य शुश्रुपोरेतस्पदं विवादयदमितय्ैः 

‰ 
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तथा स एव 1 ॥ 
वेतनस्यानपाकर्म तदर्थं स्वामिपालयोः! 
करमशः कथ्यते वादो मृतं भेदत्रयं तििद्म् ॥ 

भृष्यो मूल्येन तच्कर्मकरः कः शुूपुकः । कतिविधा 
वाते इत्याकक्तायामाह् नारदः । 

शुश्रुपकः प॑चविधः शाखे दृष्टो मनीपिभिः। 
चतुिधाः क्ैकराः शेपा दासास्तु पंचकाः॥ 

चतुिधाः कर्मकरा दासेन सह पंच शुश्रूषक भवंति 
त्रिपेचकाः पैचदशात्मानः । भृत्या इत्यनुवृत्तौ वृहस्पतिः 

अनेकधा ते ऽभिहिता जातिकर्मानुरूपतः 1 

“ वियाविनज्ञानकामार्थनिमित्तेन चतुर्विधाः ॥ 
नारदः 1 
रिप्यतिवासिभृतकाश्वतु्थस्त्वधिषर्मरुत् । 
एते कर्मकरा ज्ञेया दासास्तु गृहजादयः ॥ 
सामान्यमस्वत्रत्वमेषामाडुर्मनीपिणः ॥ 

बृहस्पतिः । 

विया चयी समाख्याता ऋग्यजुः सामरक्षमा । 
तदर्थं गुरूशुशरुषां प्रयुर्याच्छस्देरिताम्॥ 

नारदः 

ज वियाग्रहणाच्छिष्यः शुधयपेतसमयतो गुरुम् 

तदृत्तिगुरुदारेपु गुरुपुत्रे तथैव च ॥ 
तथा ; छ 

समावृनश्र गुखे प्रदाय गुरुदक्षिणाम् 1 
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परतौयात्स्वगृहानिपा शिष्यवृतिरुदाहता ॥ ` 
अनेन शिप्यभृतक उक्तः दितीयविधायां वृहस्यतिः 

विज्ञानमरच्यते शम्यं हेमकुष्यादिततंस्छतिः। 
नृत्यादिकं च तच्छिक्षन् कुर्यालर्म गुरोगृहे ॥ 

विज्ञानाधिन एव नारदेनतिषासितवमुं । यथा नादः 
स्वरिल्पमिच्छन्नाहूरतु साधवानामनुज्ञया। 
आ{चायस्य वसे्दते कारं रुला सनिधितम् ॥ 
आचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगृहे दत्तभोजनम्। 

मचान्यत्रारयेत्कमं पुत्रवचैनमाचरेत् ॥ 
स्वमात्मनाद्युचितं अर्त आदातुं अति पार काल- 

मवधिभूतं सुनिशितं साक्षिमव् अन्यतर शिल्पशिक्षातः 
आभ्पामतेवासी भृतक उक्तः। तथा नारदः 

शिक्षयंतमदृषटं च यस्त्वाचार्यं परित्यजेत् । 
मलादासयितन्यः रयादधव॑षौ च सोति ॥ 
शिक्षितो ऽपि रुतं काटमतेषासी समापयेत् । 
तन्न कर्म च यकछुयौदाचारयस्यैव तत्फलम् ॥ 

वधो ऽर ताडनम्रं वंपो यधन । यं्रिणमिति कथिन्॥ 
रुतं काटं एतावत्काङं यावन्मया भवदीयमेतक्र्तष्य- 
मिति नियमितं पूर्णे ऽध्ययने तव् पायेदतेवासीर्यर्थः 
-तत्फरे -मृत्यद्दियं 1 चथा 1 

गृहीतरिल्पः समये रुत्वाचार्येभदक्षिणम् । 
राजितभानुमान्यैनमतिवासी नियर्ववे॥। 

कामनिमितेनोक्त भृत्तके तृतीये बृहस्पतिः परिाषते । 
६1 
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यो भुके परिवासीं तुक्च ज्ञ ४ भु सीं तु स ज्ञेयो वहवाभृतः। 
कर्म तत्स्वामिनः कुर्याययार्थं भृतको नरः ॥ 

स एवार्थभूतकमाह । 
भहुथायंभृतः भरक्तस्तथा भोगभृतो ऽपरः। 
कर्म कुयाखतिज्ञातं मेत परिभाप्तिम्। 
दविभकाते भोगभृतः रुपिगोजीविनां स्मृतः1 
जातसस्यात्तथा क्षीरात् स भेत न संशयः॥ 

लभ्रतेत्यस्य भोगरसिति सेषः ! रलाकरमते मागमितति 
रोपभभोममूत्त्वाप्यर्थभृतविरैपताचतुषं । भोगसूृत द- 
स्य मागमृतइति रलाकरकता पठितं ।भागभृतो ऽत्रक~ 
फलान अंशमृत इति व्याख्यातं च ।नारदेतैपां भुतक- 
पदेन तृतीयप्रकरत्वमुक्तं तेषां प्रकारातरमप्याहं स एव। 

भृतकसिविधो ज्ञेय उत्तमाधममध्यमः। 
शक्तिभक््यनुरूपत्वोदपां कर्माश्चया भृतिः ॥ 
उत्तमश्चायुधौयो ऽ मध्यमश्च कपीवलः। 
अधमो भारवाहः स्यादिस्येप निविधो भृतः ॥ 

अधिकर्मरुतमाह नारदः । 
अर्येष्वधिूतो यः स्यक्ुटुंवस्य तयोपरि । 
सौ ऽधिकर्मकये ज्ञेयः स च कौटुविकः स्मृतः 

मक्तिरुपचारः कर्माश्रया कार्यनिव॑धना ¡ अरयैपु का- 
यमु अनयो्दैयोरप्यथिकर्मकरकौटग्विकंजञे व्यवहारा- 
च॒ } वुहस्पतिनाप्वस्यार्यभृत एवातिर्भावः छतः ! नारदेन 
तु सामान्यविशेषभविन भेदेन गणनं रतं एष मध्ये 
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किं कर्य कर्मेसयतराह वृहस्पतिः 1 
शुककर्मकरा लते चतारः समुदाहताः। 
जघन्यकर्मभाजस्तु रपा दानप्खिपचकाः ॥ 

कमपि द्विषे पोक्तमशुमे शुनमेव च। 
अशुभ दाकसषकमोकत शुभं कर्परः स्मृतं ॥ 
गृहशराशुचिस्यानरथ्यावकरशोधनं । 
गुागस्प्शीनोच्छिटविण्मूतव्रहभोच्छनं ॥ 
उच्छतः स्वामिनः स्वगिरपस्यानमयाततः। 
अशुभ करम विज्ञेयं शुभमन्यद्दः परं 

चत्वारः शिप्वतिवासिभृतकाधिकर्मरतः कर्मरूतं रि 
प्यादिचनुधटयस्याशोधनामिति मदयेकममिसंवध्यते यह- 
णं च उज्छनं च यहणेच्छने“उच्छ व्यगेष्दव्यस्मष्धा- 

वोरनटिरूख । इच्छतः स्वामिन इच्छनुसरिणपवर्दला- 
दिभिः उपस्थानं संवाहनं तचागानामेव अंततः समी- 

पतः । का्यायनः । 
विण्मू्रोस्सर्जमे चैव नस्नखपरिमर्दनं । 
प्रायो दासीसुताः कररयुमवादिय्रहणं च यत् ॥ 

नप्नसवपरिमर्दनं परिधापनं नम्रे सति परिमर्दनं सं- 
राहनमिति पारिजातः ! पंचद्शदिधद्तमहु नारदः 1 

गृहजातघया करीत खथ दायादुपासतः। 
अनाकाटभृतखददाहितः स्वामिना च यः॥ 
मोक्षितो महतश्व्णादुदे पापः पणे जितः। 
तषाहमिस्युपगतः प्रव्यायसितः रुतः ॥ 
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".भक्तदासश्च विक्षेपखधैव वडवामृतः । 
विक्रेता चात्मनः शास्रे दासाः प॑चदश स्मृताः ॥ 

गृहे जातः स्वदास्या जातः। कीतो मूल्येन स्वीरुतदा- 
स्यः। ख्धः प्रतिद्रहादिना । दायादुपागतः पितरादिक्र- 
मादुपागतः । अनाकाभृतो दुर्भिक्षे अनं द्वा रक्षित- 
भ्राणः। जहित आधीरुतः। मोक्षितो महत ऋणान् कण- 
मोचनेनाभ्युपगतदास्यः। युद्धे परासो रणे विजित्य ग~ 
हीतः । पणे जितो ययस्मिनर् विवादे पराजितो भवानी- 
त्यादिपरिभाषणेन दासींरुतः । एवमेव चडेन्परः । प्रका- 
शकारपारिजातौ तु शूताजित इव्वथं इत्याहतुः । तवा- 
इमित्युपगतः तवाहं दास इति रुतास्युपगमः। परव 
ज्यावसतितः भत्रज्याचष्टः रुतः रुतकाठः एतावतं काकं 
तवाहं दास इत्वंगीरुवदास्य इति यावत् 1 भक्तदासो 
भक्तार्थमेव सुभिक्तेऽपि अगीरुतदास्यः। वडवाभृतः व~ 

डवा" दासी तया मृतः तलछोप्ादंमीरुतदास्वः। विक्रेता 
आतमनः स्वविक्रयेण दासीभूतः। नारदः ` " 

राज्ञ एव तु दासः स्यासवन्यावसितौ नरः 1 
ह तस्य हि विमोक्षोलि न विशुद्धिः कथंचन ॥ 

नरपदं ब्राह्गेतरपरं तस्य निर्वासमलविधानाद्र। य~ 
या कात्यायनः! ॥ 

भनन्यावतिता यत तरवो वर्णा दिजातयः । 
निर्वासं कारयि दासत्वं कषत्रविडनुपः ॥ ˆ 

क्षतविडिति समादारदन्दः। क्षतियवैश्यावित्यर्थः। ग~ 

॥॥ 
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सय क्षनविशौ नृप इति मायभ्रितविवेके पाठः । निरासे 
विशेषमाह दक्षः। 

पारिवरज्यं गृहीत्वा यः स्वधर्म नातुतिएति। 
खपदेनाकयिला तं रजा शीघ्रं प्रवासयत ॥ 

¡स्वधर्म पारििज्यतरतधर्म । 
॥ अथ दास्यमोक्षः॥ 

करय दासस्य कथं मोक्षो वा तत्राह नारदः, 
दद परवश्तर्े दासल्वन्् विमुच्यते { 
प्रसादस्स्वामिनोऽन्यत्र दास्यमेषा क्रमागतं ॥ 

तरेत गृहेजातक्रीतरब्धपारपतीणा इत्यर्थः । ततैव 
च दासपदं मुख्यं । अन्यत्र पातेतयगुणयोगा्गीणं । तेन 
दनोद पूर्वतुर्वर््रदणं । वथा ! 

दिक्रीणीपे स्वतवः सन् य आरमानं नराधमः। 

स जघन्यतमलेषां सोपि दायान मुच्यते ॥ 
सवतंबोऽसखामिकः अनापि विना स्वामिभ्रसादादिति 

संबध्यते । यतु । 
न स्वामिना विसृषटोऽपि शूद्रो दास्यात्ममुच्यते । 
निर्भजं हि तत्तस्य कर्तं तस्माव्यपोहति॥ 

. इति मा्दव्यपुराणे दरिशद्रवाक्यं तदासर्निदापरं । 

अन्यथा शेषु दास्वहेतुक्रयणादिकं न प्रसज्येतेति । ̀  
अनाकाखमृतौ दास्यन्मुच्यते गोयुगं ददत् । 

भक्षितं चापि यदसतु त्न शुद्धयति कर्मणा ॥ 

दुष यदगमितं तुति + ` । . 
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मेव विषाद्ितामणिः । चर्तु अन्वाकाशमृतो 
दुभिकषे अनं दत्वा मरणाद्रक्षितो गोयुगभदानेन सुष्यते 
नतु यत् भक्षितं तेन तकर्मणा श्यति अतस्तच्छु- 
दवयर्थ॑मवश्ये गोयुगं दातन्पमित्याह् ¡ नारदः । 

आदितोपि धनं दत्वा स्वामी पयेनमुद्धरत् । 
अथोपगमयेदेनं सोपि कीतादनवरः ॥ 

यस्मिन्नादिते धंधकीरुतो दासस्तमेव यदि ् राटयेत्तदा 
कीतादनंतरः क्रीतादविि्ठो भवतीद्यर्थः । स एवाह । 

ऋणं तु सदयं 'दत्वा ऋणी दास्पादिमुच्यते । 
छतकाटन्युपरमात्छतकोऽपि विमुच्यते ॥ 

ऋणार्थं करम कारयेदिनि वचनेन ऋणार्थकर्मकरः क~ 
यितो न तु वस्तुदासः । अत एव मोस्यः तथा यः क~ 
भ्रिक्कस्मिद्ेतोरणस्थितिकालं यावदासीरुतः स र~ 
तकः कर्मणा ऋणक्षयेणाबधै पूर्ण मुच्यते इत्यरथः। तया 

तवाहमिस्युपगतो रणे प्रषः पणें जितः। 
अरततिशीपंमदानेन मुच्यते त॒ल्यकर्मणा ॥ 

परतिशोरपप्रदानेन स्वतुल्यदासपभदानेनवयर्थः । नारदः 
तवाहमिच्युपगतो योऽस्वतंत्ः प्रयच्छति । 
नस तं बर्ठाखारं पू्॑स्वामी उमेत तं ॥ 

उत्तरस्य स एवासौ न भवतीदयर्थः । कात्यायनः । 
भत्रज्यावसिता यत्र अयो वर्णा दिजातयः ! 
निर्वासं कारयदिपं दासत्वं क्षनविण्ृपः॥ 

क्षत्रविडिति म्यास्यातारथं । निवि विरोपमाह् दक्षः ॥ 
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पासिन्यं गृहीत्वा तु स्वधर्मं नानुतिष्टति । 
पदेनांकयपित्वा तं राजा शीघ्रं प्रवासयेद् ॥ 

स्वधर्म पारििज्यत्रतधरमं । 

यश्चैषां स्वामिनं कथ्िन्मेक्षेत्माणसंशयाव् । 
दाप्तसवात्स पिपुच्येत पुत्रभागं रपत सः ॥ 

एपां मध्ये । तया। 
भक्तस्येयेक्षणारसथो भक्तदासः परमुच्यते । 
निग्रहादडवायाश्च मुच्यते वडवामृत. ॥ 

निथहात् त्यागात् । वडवाया दस्याः । नारदः। 
चोरापहतवि करता ये च दासीरुता बलात् । 
राज्ञा मोचयितव्याले दास तेपु नेष्यते ॥ 

कास्यायनः। 
स्वदासीं यस्तु संगच्छ प्रसूता च भवेत्ततः । 
अवेक्ष्य बीजं कार्था स्यादेदासी सान्वया तुसा 

अस्यार्थः) अवेक्ष्य वीजं स्वामिना तस्या जनितं पुत्र 
सान्वया तस्पुत्रसहिता अदासी कार्या दृदमन्यपुवाभा- 
वे अन्पथा चन्यं एव पु्रलदरयक्रियायामिति न सान्व- 
या अदासी कर्येति रलाकरप्रकाशकारपारिजातादयः। 
सिश्राणामप्यत्रैव स्वरसः । यः प्रसादेनादासः कार्थखत्र 
अकारमाह नारदः 1 

स्वं दसमिच्छेयः कर्तुमदासं प्रीतमानसः 
स्कधादादाय तस्याशु ज्रिक्कुभं सहांमसा ॥ 

साक्षताभिः सपुप्पाभिमृ्धन्यद्धिरवाकिरन् । 
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असं इति चोत्का वरः भाडमुखं तमथोत्सृजेत्॥ 
ततः प्रभृति वक्तव्यः स्वाम्यनुयरहपार्ितिः 
फज्यान्नोऽय प्रतिग्राद्यो भवेदभिमतः सत्तां ॥ 
अधनाखरय एवैते भार्य्या दास्तथा सुतः] 
यं ते समधिगच्छंति यस्यैते तस्व तद्धनं ॥ 

भ्रीतमानसस्तुषटः स्कधात्स्वदासस्य कुम्भं भियात्। अ- 
म्भसा सल्सिन सह अद्भिः पानीयः उत्सृजेत् विसू- 
जेत् 1 ततः प्रभृति स्वास्यनुय्रहपाेत इति संज्ञया ब~ 

क्तन्यः अभिमतः पृज्यः । देवरः । 
पत्यौ जीवाति नारीणां दासानां स्वामिनि स्थिते 
तदन्नियतमस्वाभ्यं सवारयेप्वन्रवीन्मनुः॥ क~ 
विश्रव्षे त्राह्मणः शुद्राद्रन्यापादानमाचरव्र । , क- 

¦ नहि तस्यासि किंचित्स भतृहास्यधनो हि से 
कात्यायनः ~ 

दासस्य तु धनं यस्स्यास्स्वामी तच प्रभुर्यतः । 
प्रसलादविम्यायत्तु न स्वामी धनमर्हति ॥ 

स्वाभिप्रसाटादासमविक्रयाचच यछ्ट्यं दासेन तदासध- 
नं स्वामी नार्हति । वमेव वाचस्पतिमिन्नमरकाशकार- 
कामयेनुपारिजातादयः 1 भकाशविक्रयायनततु तत्स्वामी 
धनमर्हतिः 1 इति रषमी धरेण पितं न तु व्यास्यति त~ 
न प्रकाशविक्रयायत् धनं वरस्वामी दास एवाहंति । न 
दासम्रभोखत्र भमुत्वमित्यर्थः इति रत्नाकरः । 
1 दृसिनोढा व्वदासी या सापि दासीत्वमाप्रुयाद् 1 
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यस्माद्धतां प्रभुखस्पाः स्वाम्यथीनः परभुर्वतः ॥ 
अमर दासेपदौपस्थापितप्रतियोभिकमेवादासीसं च 

यदि न्यायात् अतोऽखामिकान्यस्वामिका वा परिणी- 
ता सती वरस्वामिनः सपीभवति। अर्थाच दासीवच्च प- 
वस्वामिदास्यमोक्षदेतुरुक्तः ! अत एव तत्करणे वाद्य- 
मिदं छाम्यनुमत्या च दातरुतं प्रमाणमतस्तदिमति- 
विषये वेदिकापरिणयनात न पर्वस्वामिस्लहा्निरिति॥ 

) अथ दस्पाधिकारिणः॥ 
तत्रे नारदः। 
वरणानां भातिोम्ये दासं न विधीयते 
रवधर्मत्यागिनोऽन्यत्र दारवद्सवा मता ॥ 

कालमस्य नीचदासतवं न भर्वति ारलवस्स्ाश्रमधर्म- 
लगिनः पुनस्तादृशी दासतेति फरितायः। विष्णुः ॥ 

यसन तमवर्ण दास्ये नियोजयति तस्योचभसाहसो दैडः॥ 
उत्तमवर्ण ब्राह्मणं उत्तमसाहसः पणसहलं । कास्यायनः 

निषु वर्णेषु विन्ञयं दास्यं विप्रस्य न कचिग्र। 
समवर्ण सु विप्रस्तु दासर्तवनैव कार्ेत् ॥ 
शीखाभ्ययनसंपन्नलदूनं कमं कारयेद् । 
ततापि नभं किचिसुवीते दिजोत्तमः॥ 
ब्राह्मणस्य हि दासतान्ेपतेजो विहन्यते । 
सत्रविदरशदरधर्मस्तु समवर्ण कदाचन ॥ 
कारयदासक्माणि ब्राह्मणं न वृहस्पतिः। 
सगुणो निणं भधिकगुणो न्यूनगुणं कर्म करत् । 
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ततापि अशुभं विण्मूत्रशोधनादिक न कारयेत् । क्ष 

यवश्यगुद्राणां तु समानगुणानामपि सवर्णपि कचि 

दासस्वामिभावो भ्वेव्। चद्मणस्तु समवणं समन- 

गुणं वा न कारयेदिति वृहस्पतिर्मन्यत दति पापना 

इटायुयै । क्षत्रविद्भूद्रधर्मसतु ब्राह्मणो व्राह्मणं दास्त- 

कर्माणि न कारयेदिति रष्मीधरः । मनुः । 

कषत्रियं चैव वेश्यं च ब्राह्मणो व्रतिकधितौ । 
निभूयावानृशस्येन स्वानि कर्माणि कारयेत् ॥ 

रवानि स्वजादयुक्यानि । 
दास्यं तु कारयन्मोहाद्रामणः संररुतान् दिजान् । 
अनिच्छतः प्रभाविस्वाद्राज्ञा दंञ्यः शतानि पट् ॥ 

प्रभावित्वासभरुरवास्सररतान् अध्पयनस्ंपनान् तेन 
यो ब्राह्मणः शीखाध्ययनसम्पनान् अनिच्छतः स्वप्र 
भत्वात् दिजानुषितक्माणि कारयेत । स रज्ञा षट् 
श॒तानि दख्य इव्यर्थः । तथा 

शूद्रं तु कारेदास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा । 
दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ स्वमेव स्वयंभुवा ॥ 
न स्वामिना विसृष्टोपि शबरो गस्पादिच्यते। 
निसर्भजे हि तत्तस्य कथे तस्माव्यपोद्ति ॥ 

शूद्धं तु कीतमक्रीतं वा दास्यं जघन्यमपि कारयेत् । 
दास्याद्वासकर्मणः । कात्यायनः । 

आद्याद्रासणीं यस्तु विंक्रःणीयत्तयैव च । 
` सज्ञा तदकरुूतं कार्ये दंख्याः स्युः स्वं एव ते ॥ 
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कामवः संश्नितां यस्तु दासीं कूरयास्टखसियं । 
संक्रामयतति धान्य दल्यस्तचारूतं भवेत् ॥ 

यः सिच्छयोपगतामपि कुलक्षये दासीं कयात अ- 
न्यस्मै वा समवेत स दंच्य इत्यर्थः। तथा 

बाटधानीमदासीं च दासीमिव भुनक्ति यः। 
परिचारकपलीं च प्रायात् पवंलाहसं॥ 
विक्रोशमनां यो भक्ता क्सीं किक्रेुमिच्छति । 

, अनापदिरथः शक्तः सन् प्रापयद्धितं दमं ॥ 

वारधारवीं वारस्य स्तन्यदानेन पोषणं कुर्वाणं अदा- 
सीं निःक्षिभां शरणागता इति विरूपः । परिचारकः 
सेवकः विक्रोशमानां नाहं विकरतव्येति वरदतोम्। पुव 
साहं साद्ैपणशतदं ॥ ५ ॥५ ॥ ५ 

॥ अथ पेतनस्यानपाकम ॥ 
वत्र नारदः) 

भृतानां वेतनस्योक्निर्दानादानविधिक्रये । 
वेतनस्यानपाकर्म तदिवादपदं समृतं ॥ 
भृत्याय वेतने द्याम स्वामी यथा रतं । 
आदी मध्यवस्तने वा कर्मणां यद्विनिधितं॥ 
मृतावनिन्नितायां तु दशमं ्ागमापटुः) ` 
सामे गोवीर्यसस्वानां वगिग्मोपरुपौवलाः। 
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विशेषमाह याज्ञवल्क्यः। 
यो यावक्छुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनं । 
उभयोरप्यसाध्यत्वात् साध्यं कर्यायथाश्चुतं ॥ 

अनिकपुरधर्यत्साध्यं कर्म तत्रोभ्नयोरप्यसाध्ये कर्मानु- 
सारेण वेतनं देयं । यत्न तु स्वामिकर्मकारयेरन्यतरस्य 
साध्यं भवति तत्र यथाश्रुते यथाविहितं वंटनं कार्य- 
मित्यथः। पारिजातस्तु उभ्नयोरपीद्युभयच्रहणं अनेको- 
परक्षणार्थं ! तेन दाभ्यामशक्यक्मणि यो यावत्कर्म 

करोति तस्मै कर्मानुसारेण वेतनं देयं साध्ये तु यथा- 
शरुतं यथापरिभापितमिर्र्थ इत्याद । वृहस्पतिः । 

जिभागं पचश्नागे वा गुड्ीयात्सीरबाटकः ॥ 
तत्र व्यवस्थामाह स एव । 

भक्ताच्छादनभृत्सीरी भागं गृणीत पचक । 
जातसस्यत्रिभागं तु प्रगृद्तीतोपधाभुतः॥ 

उपधया न्यापारफठेन सस्यादिना मृत्तः तेन भक्ता- 
च्छादनभुचादन्य इत्यर्थः । नारदोकतो दशमांशः सीरवा- 
दकेतरयिपयः। आपस्तम्बः “उददसतःकीनाशस्व देडता- 
इने तया पशुपस्यावरोधनं चास्य पशूनां" उदसतः प- 
खायमानस्य कानाशस्य दञ्वाहकस्य देडताडनं । तथा 

पशुपाटकस् दंडताडनं अस्य पशुनां चावरोधनं काय॑ 
रमिततर्थः ! वृद्धमनुः 1 

समुद्रयानकुशखा देशक्रालार्यवेदिनः 1 
नियच्छेयुर्भूति यां तु सा स्यात् प्रागरुता यदि ॥ 
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समुदरयानकुराखा वणिग्वेतनाभिज्ञा नियन्छेयुरदबुरि- 
सर्थः। वृहस्पतिः । 

गृहीतवेतनः कर्म न करोति यदा भृषः। 
समर्थशरेदमं दाप्यो दियुणं तच्च वेतनं ॥ 

समर्थः सन् चेत्कमं न करोवीति संबंधः । याज्ञवल्कयः 
गृहीतवेतनः कमं यजन् दिगुणमाबेहेव् । 
अगृहीते समं दाप्यो भुस रक्ष उपस्करः ॥ 

कर्मारिभ्य त्यजन् गृहीतवेतनो दविगुणं वेतनं दयाद् । 
अगृहीतवेतनः समं परिस्थापितादनधिकं न दिथुणमि- 
व्यर्थः । भूैर्दख्वाहकादििः। र्ये रक्षणीयः उपकर 
र[िरुकादीनां यीक्रादि ! नारदः । 

कम्म्करवन््तिश्रुस्य कर्य दलः भूतिं बसात्॥ 

भूतिं दत्वा वात् कर्म कार्यः कारयितन्य ददयर्थः। 
वृहस्पतिः। 

भतिश्ुत्प न कुर्यायः स कार्यः स्पाद्सादपि । 
स चैन कुर्या्तिक्कमं प्राप्ुाद्धिशतं दमम् 

इदमारभ्याकुर्वतः। अनार॑मे तु मनुः 
‡ भृतोऽनार्तो थी न कुरवादरपात् कर्म यथोदितं । 

स दंड्बः रुष्णलन्यषटौ न देवं चास्य वेतन ॥ 
यथोक्तमार्तः सुस्थो वा य॒ल्त्कमं न कारयेत् 1, 
न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः ॥ 

अनावःकमांकणदेतुराजौैवोपधातरहितः रुष्णखानि 
सुवर्णस्येति शैषः। न कारयेस्स्वयमन्यदयारा वा अन्पो- 

१९ 
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नर्य किचिदपरिसमापस्य । तथा मनुः । 
आरवसतु कुर्याद् सुस्यः सन् यथाभाषितमादितः) 
सदीर्घस्वापि कारस्य स रुभेतैव वेतनं ॥ 

यस्स्वातिवशान् कर्म हिता सुस्थः संश्िरेणापि रुला 

वेतन रुभेतैत्यथः । नारदः 

काठे पूर्णे त्यजन्कर्मं भृतेर्नाशमवघ्रुयात् 1 
स्वामिदोपादपक्रामन् यावर्छतमवाप्रुपात् ॥ 

भतेरखंडायाः सर्वस्या इतिं यावत् । तेन तदोषाच्यागे 
किमस्यपि भृतिरन देया यटा त्वपू्णे एव काठे स्वामि 
दोषात्यागखद्{ यावच्छतं नावतो भृतिं उमेतेव्यथः ! बि- 
ष्णुः॥ भृत्तकः अपूर्णे के कर्म त्यजन्सकरपेव मूल्यं 
दघात् 1 रज्ञे च पणशतं दयात् तद्ोषेण यदिनभ्येत् त- 
स्स्वासिने देयमन्यतर राजदेवोपघाताव्। स्वामी चेत् भू- 
तकमपुणें काठे ज्यात् तस्य स कतमेव मूल्यं दयात् प~ 
णशतं राज्ञे अन्यत्र भूतकदो पात् ॥ इति । मूल्यं वेतनं । 

वृद्धमनुः । 
प्रमादानाित दाप्यः सम दवद्ोदनाशितं । 
नतु दाप्यो हतं चैरैर्दग्धमूर्दं जेन वा ॥ 

राप्य भृतकः प्रकरण \ हन्तं चैरिकम्धभूटं जेन वे~ 
त्यनेन भृतकदोपन्पादिरेकेण विवटित्तमुपरष्यते इति र~ 
लाकरः । मिश्राणामप्यतरैव स्वरसः । बृहस्पतिः 1 

अगुणा विनियुक्तः सन्मृतको विदधाति यत्र । 
तदर्यमसुे कमं स्वामौ तत्रापराघ्रुयात् ॥ 
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तदथं स्वाम्यर्थं अशुभं चौ्यादि स्वामिन एव तत के- 
पो नतु भृत्यस्येवय्थः! वृद्धमनुः 1 

यः कर्मकरे संप्रति कर्यविघ्रं समाचरेत् 1 
उदरतान्यस्य कार्यस्य स दाप्यो दविमुणां मृतिं ॥ 

मसस्पपुशणे। 
मूल्यमादाय यौ वियां शिल्पे बा न प्रयच्छति । 
देड्यः स मूल्यं सकठ धर्मज्ञेन महीभृता ॥ 

वृद्धमनुः। 

पथि विक्रीय तद्धांड वणिगभृत्ये त्यजेयदि । 
अगतस्यापि देये स्यादधुतेर्द ठमनेतु सः 

अगतस्यापि पूरवश्ावितं अध्वानममतस्पापि भृतक- 
स्प रृतवेतनं देयं स्यार्कि सलगताध्ववेतनार्दमिसर्यः । 
काल्यायनः। 

परचपयि तद्दाडमािध्येत द्हियेव वा । 
यावानध्वा गत्वेन तावततो कमते मृतिं ॥ 

आतिध्येत अवयोधविषयीकरियेत । कात्यायनः। 

स्यजेपथि सहायं पः श्रातं रोगार्तमेव वा 1 

आगप्रुयास्साहसं पूर्वं यामे च्यहमपाख्यन् ॥ 

यः स्वामी यामे यहमप्रदिपाल्य श्रवति रगत दा 

सद्यं भृरकरूपं स्जेद् स पूर्दसाहपं ग्ज्ञ रस्य 
ददर्थ.॥ ४ ॥ ५ ॥ % ॥ ५ 

¶ अथ पण्यस्रीषिधिः ॥ 
तत्रं नरद: 



९७१ विवादार्गवसेतुः 

- शुल्कं गृहीत्वा पण्यखी नेच्छंती दिभुणं वहेत् 1 
, अनिच्छन्छुल्कदेातापि शुल्कहानिमवा्ुयात् ॥ 
शुल्कं वेतनं । अत्रापवाद्माह् रलाकरभृता स्मृतिः । 

व्याधिता सश्रमा व्यया श॒जकर्मपरायणा । 
आमंतिता च नागच्छेदवाच्या वडवा स्मृता ॥ 

अबराच्या निर्दोषा । वडवात्र वेश्या ] मस्स्यपुराणे । 
अयोनौ यः समाक्रमिदहुभिर्वापि वास्येन} 
शुल्कं सोऽटगुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु॥ 

अयोनौ मुखादौ यः समाक्रमिन्मेहूने ्रवेशयेव् । व~ 
भिर्वा वाप्येत् आत्मार्थं भाटयित्वा बहुभिः पुस्पेर्यो- 
जयेत् । स वेश्याशुल्कम्गुर्णं रजर्दई च दयादित्य्थः। 

मल्स्वपुराणे । 
अन्यमुदिश्म यो वेश्यां नेयदन्यस्य कारणात् । 
तस्य ठो भवेद्राज्ञः सुवणीस्य च मापकं ॥ 
नीत्वा भोगं न यो दयादाप्यो द्वियुणवेनं। 

राज्ञश्च हिगुणं दंडं तथा धर्मो न दीयते ॥ 
हूना ्रजतामेकां सर्वे ते दिमुणं दमं 1 
संप्रदयुः पुथयाज्ञे दैडं च दहिगुणं परं ॥ 

स्न दिगुणो देे दमो दंडः स च सिये राज्ञे चदे- 
सः नारद्ः। 

वेश्या भधाना यस्तन्न कामुकास्तद्ृहोषिताः। 
तत्समुच्येषु करयपु निर्णयं संय विदुः ॥ 

धाना खीर्दिगनिर्दशा जपं दति प्राचः प्रधाना द- 
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रिणा सदस इत्यादिदरधंनत्। भधानरवेदस्य स्ौपसमि- 
चके तस्समुतयेषु वेश्यामृहोषितकामुकसमुप्येषु । संशये 
वेश्याकामुकविप्रतियततौ॥ ५ ॥ ५॥ ५ ॥ ५॥ 

॥ अथ गृहादिभाठकं ॥ 
पेत्रनादः। 
परभूमौ गुहं रुत्वा सतोमं दला वसैज्न यः। 
स तदह निर्गच्छेचृणकषटे्टिकादिकं ॥ 
स्तोम॑ विना वसित्वा तुं परभूपवनिच्छतः { 
निर्गच्छैलृणकाष्टानि न गृण्डीयातू कयंचन ॥ 

पतो बासमूल्यं । कालायनः। 
शृहवार्यापरणीदीनि गृहीत्वा भाटकेन पः। 
स्वामिने नापयेयावततावदराप्यः स भारे ॥ 

वारिपरकारितपरतिष्ठितमवर विवक्षितं । तथा 
इष्यश्रगोखशेष्ा्दीन् गुदीतवा भाय्केन यः। 
मार्पेतर् रुतरूस। संस्तावदाप्यः स भावक । 

वृद्धमनुः। 
यो भाटयित्वा शकटं नौलवान्यम प्रगच्छति । 
भां न दयदाप्योईसाबनूदस्यापि भाटके ॥ 

शकटमिति वा्यमाबरोपलक्षणे । अनूदस्यापि अवा 
दितस्यापि ! नारद।। 

स्तोमवादीनि भांडानि पूर्णकारेऽप्युपानयतर? 
मृक्ेतुराभवेदधम नष्ट चान्यत्र संडवात् ॥ 

स्तीमं वेतनं पर्णकाचेऽवथिकारे उपानयत् तस्ला- 
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रत्तायैमुपनयेव् चीर्ण; भततिततृणाः पीचाः पौतन- 
खाः सायान्हे कपदषशिष्टदिने प्रदुपानपेव्छयामिने स~ 
मर्षयेत् । यान्नवल्क्यः। 

यया्ितान् पद्न्गोपः सा परस्पमेच्था 1 
प्रमाक्हता रं प्रदाप्यः रुतवेतनः॥ 

प्रमादः पास्पेत्यादि यथैव परा्तःसमये व्रेणादिदोष 
रहिते पशवः स्वामिना च गोपालाय समिताः तथेव 
सायंसमये गोपस्तानानीय समरषेत् । प्रमादाद् हत 
नष्ट वा गां दाप्यः स यदि एतवेतनो भवेदिति दीप 

सतोम । मनुः 
गृहक पकग्यता पाठे नरौ स्वामिनि तदहे । 
सवामिमावन्यया चेव पाठो वक्तव्यतामियात् ॥ 

वारिपकावनुयोगः यदि योगकेमौ । अन्यथा रात्राव" 
हस्सश्गोद्षयापितौ तदा स एव तावपि वनन्य- 
मापन शह अवापपावमाहतुमैटनारवौ । 

ृद्धमनः। $ ध्न चैर पायो दातमनि । 
समार्य च काटे च स्वामिनः स्वस्प शसति ॥ 
दे न दम्ेपणयेे इति विवाद्रनाकरः। चरः 
नःपृदमेतिग् विपुप्य हतं पाटी दतुं नानि विषुषे- 

शष चोरे \ नाददपवरुलकयनपं यदि सन्निहिते देशे 
हरणकास""वात्मीयस्वामिनः कययतीति कुलक 
पटः 1 विपुव्येस्यम विक्रस्येति पाटोपिं द्वत । तया 
व्यिः # 
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पीख्यहे यामवति तथा राषट्स्य विवे । 
धस्रणष्टं हतं वा स्यान पारस्तत्र किल्विषी ॥ 

पाख्यहे पाल्यदहणे निरोध इति यावदिति चेडग्धरः 1 

धृहस्पतिः। 
रुमिचौरन्याघ्रभयादरीश्वश्नाच पालयेत् । 
व्यायच्छेच्छक्तितः कोंत्स्वामिने वा निवेदयेत् ॥ 

द्री कंदरा खघ्नं र्तः छृभ्यादुपद्रवेभ्यः शक्तितो र्षा 
कुर्यात् करोरेत् उच्चैः परान्. श्रावयेत् । नारदः 1 

अन्यायच्छन्नविक्रौशन्स्वामिने चामिवेदयन्। 
वोटुमर्हति गोपस्तां वित्तपं चैव राजनि ॥ 

वोदुं दातु तां गां । मनुनारदौ । 
नष्टं पिनष रुमिभिः खदतं विषमे मृतं 1 
हीनं पुरुपकारेण' पद्याद्रौप एव च 7 

नष्टं चौरादिनापदतं विनटमिति रुमिभिरितरन्न्देति। 
ञत्रे खपटमन्यस्याप्युपलक्षकं विषमे दुगे पर्वतादौ दी- 
नं पुरुपकारेण गोपकर्त्य्रतीकारेण हीनं सनष्टादिकं 
भूतं तेन पाठैगुण्यं तद्दाने कारणमित्यर्थः। याज्ञवल्क्यः। 

पाटदोपविनाशै तु पाठे दंडो विधीयते । 
अदं वयोदशपणाः स्वामिनो द्रव्यमेव च 1 

पाखदोपादिनाश इति पिरह द्नयं विनटद्रन्यमूलपपरं 
चेतन्। तयाच विष्णुः ॥ पारूदोपविन्टपशुमूल्य च स्वा- 
मिने दयाद्धयननुज्ञानाददने पंचरविशपिका्पापणान् ॥ 
दति । वह्मपुराणे 1 
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मृहीतपूर्पो मोपाखी मास्यक्ता निर्जने वने । 
आमचारी नुपर्वध्यः शलकरीव वनेचरः ॥ 

गा जातरोगाः । शरलकवेति शव्यकरी भिरावैयादिः 
स यथा स्वामिनं स्यक्ा स्वेच्छया चनमामी दैडवस्तपा 
गशमपीच्यथं इति रला । शलाक नापित इति 
मिश्राः। 

यक रीगादिदोयेण स्थते गौर्गृहे कचिद् । 
तदा स गेपतिरदन्ये दला गोपाल्वेतनं ॥ 

यदा प्रतीकारसमर्येन गोपतिना अप्रतिरुता गौ रेगा- 
दिना विनष्टा तदासौ मोपती राज्ञा इल्यः शोपस्येतनं 
दापितव्यमिति वहुलर्थः। एवमेव रलाकरः । मनू- 
नारदौ । 

अजाविके तु सुद वृकैः पाठे स्वनायति। 
या प्रस वृको हन्यात् पाठे तच्किल्विपं भवेत् ॥ 

भजाविकश्व्देन पशव उपरक्षयते। संरुद्धे अभिभूते 
जावि वृकैः परिवृते सति पार्ऽनागच्छति या- 
प्नजामेहकां वा बलेन वृकौ इन्यात्तत्र पाठो दोपभा- 
गित्यधं इति कुद्कभ्टः । नारदः; । 

अनेन सर्वेपालयनां विवादः; समदाहतेः 
मूतपु च विशुद्धिः स्यादारशुंगादिदशनात् ॥ ' 

अनेन एतेन सर्वपाकानाम्वादिपालानामपि वाल- 
" शगादिदर्शनात् कैनापि प्रकरेण मृतलं निध्ितं कुर्या 

दिति तार्त्प॑यायः। व्यक्तमाह मनुः 1 
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कणो च्म च वायश्च वस्ति सनाघूनि रोचनाः 1 
पशुस्वामिनि द्याच मूते स्वेगानि द्शीयेत् ॥ 

कर्णावित्यादिना मृतपशोरसाधारणचिद्कन्युपरदयं- 
ते। अगानीत्य् व्यवहित मूते अंगानि चिरावस्यायीनि 
शृगादीरि मृते शृगादीत्यपिं पाठः ॥५॥ ॥५॥ 

अथ विकरीयासम्प्रदानं ॥ 
तत्र बृहस्पतिः। 
समसिनेोदितस्तवेप समया चारानिर्णयः। 
करयविक्रयरसंज्ञातो विवादः श्रूयताम ॥ 

तत्स्वरूपमाह नारदः! 
विक्रीय पण्यं मूल्येन क्रेतुर्यो न प्रयच्छति । 
विक्रीयासंप्रदानं तदिवादपदुच्यते ॥ 
लोकेऽस्मिन् दिविधं द्रव्यं स्थावरं जगम तथा । 
क्यदिक्रयधर्मेपु सर्वं तत् पण्यमुच्यते ॥ 
विक्रीय पण्यं मृच्येन करतुर्यो न प्रयच्छति । 
स्थावरस्य क्षयं दाप्यो जंगमस्य क्रियाफरं ॥ 
अर्याचचेदवहीयेत सोदयं पण्यमाहेरेत् 

स्थायिनामेप नियमो दिन्छाभो दिग्विचारणम् ॥ 
सफर त्वित्ूस्यप्य, श्व. सस्यद्युययःतेनपय- 

क्षयः जंगमस्य तथाविधस्य वुपभादेः क्रिया वाहनादि- 

का फं क्षीरादि यदि पिक्रेता प्रापमुल्योऽपि परण्यन 
ददाति तच्च पण्यं कार्वशाद्पवितार्धं भवति तस्मै 
तेदेशस्याय कने सोयं ऋयकालीन मलये यावचर्का- 
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इत्ति चैडे्रः व्यासः 
, संत्व॑कारं च यो दयायथाकाडं न मृते । 

पण्यं भवेदिपृषटं त्ीपमानमगृढतः ॥ 
यच केता कयगणार्थं सस्यकारकरमं दथाव् तस्य पण्य दी 

यमानमगृहतस्ततूषिस्टं व्यक्तमेव भवेत् किते इति। 
तेन तद्र न करेवा विकतुः पार्ये हमि । तथा। 

दीयमानं न गृहादि कीखा पण्यं च यः कय | 
विक्रीणीत तदन्यत्र विक्रेता नापराधुयात् ॥ 

याज्ञवल्क्यः । 
विक्रीतमपकिकेयं पुच्रेतर्यमुति। 
हामिश्रेतकेतृदेषेण क्रतुरेव हि सा भवेद्र ॥ 

नारदः। 
साभार्थे वणिजां सर्वेपण्येषु क्रयाविकयः। 
सच पनोऽधेमासाय महान्तवतिवानवा॥ 

तस्माद्र च काञे च प्रक्रमेता्ंविदणिक् । 

ने जैस प्रवर्तेत श्नेपानेवं वणिक्पथः ॥ 

मूल्यमव्यवरयाप्य ऋति देशकाल सारेण व्यवस्था" 

धको वणिक्करमेत अनुरूपं मूर्यं प्रफस्पेव न जेतेन 

कुदिर्तया भ्वर्तेत उचित सूलं न पंडेदितवथः ॥५॥ 
अथ अीतानुत्यः ॥ 

तत्र नरदः। 
किंवा मद्येन यः पण्यं कवं न षडु मन्यते! 

कतानुशष इदेतदिवादपदपच्यते ॥ ` 

९६ 
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वशतामनानति सवध्यभ्यन्ते पुनदतुरपि क्रतुर्न । वि- 
केतुश्शमभागहानिः 1 प्रकाशदोपकस्य तु नावध्युत्तर 
परावर्तनमिलयर्थः । नारदः । 

उपहन्येत वा पण्यं दद्येतापद्धियेत वा । 
विक्रेतुरेव सोऽनर्थो विक्रीयांरं प्रयच्छतः ॥ 

याज्ञवल्क्यः 
राजदैवोपघातेन पण्यदेोप उपस्थिते । 
हानिर्विक्रतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ॥ 

नारदः। 
निदो दशीयिस्वा तु सदोषं यः प्रयच्छति । 
मुल्यं तु दिगुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ 

वृहस्पतिः। 

ज्ञास्वा सदोपं यः पण्यं विक्रीणात्यविचक्षणः। 
तदेव दिगुणं दाप्यस्तत्समं विनयं तथा ॥ 
मन्तोन्मत्तेन विक्रतं हीनमूल्यं भयेन वा 1 

अस्वतंतरेण मृदेन त्याज्यं चस्य पुनरत ॥ 
विक्रोणाति दोपमनुक्सवेति शेषः । अस्वतत्ेण स~ 

भावतो हेतुतो वा स्याज्यं त्यागा तस्य करतुः पुनररेत् 

विकतेति शेषः । एतच दशाहात् परतोपि । बृहस्पतिः । 
योऽन्यहुस्ते तु विक्रीय अन्यस्मै तत् प्रयच्छति । 
सोपि तद्धियुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ 
न्योऽवातदीयेऽतसयुक्त इति यावच् ! एवमेव मि- 

श्नाः 1 अन्यत्र मूल्यसंवादुं रुवान्यवर विक्रयेऽयं दढ 
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दशाहः सर्यबीजानामेकाहो खोहवा्तसतं ॥ 
नारदेन एकादिन वासम्परीक्षणभतिपादनाव्यासवाक्ये- 

पि सयःपदं तथैव व्यास्थेयं एतत्सर्वं काटनियमनमवी- 
क्ष्य गृहीते बोव्यं । तथा च नाश्दः। 

केता पण्यं परीक्षेव प्राङ् स्वयं गुणदोपवः। 
परषयाभिमतं कतं वितरतु भवेलुनः ॥ 

वृह्र्पतिरपि १ 

परीक्षेव स्वयं पण्यमन्येषां च प्रदशयत् । 
परीक्षितं बहुमतं गृहीत्वा न पुन्मजेत् ॥ 

याज्ञवल्क्यः 
क्षयं वृद्धिं च वणि्ता पण्यानामभिानता । 
करीर नानुशयः कयैः कुर्वनपदूभागदण्डभाक ॥ 

नारदोपि! 
क्रीस्वा नानूष्ंकुर्यादणिक्पण्यविचक्षणः । 
क्षयं वृद्धि च जानीयास्पण्यानां यस्य यादशी ॥ 

दीद्यादौ विशेषमाह कास्यायनः { 
करीत्वा चानुशयाच् पण्यं त्यजेदोह्मादि यो नरः 1 
अदु्टमेव काडे तु स सु्यादशमं हरेत् ॥ 

काठे उक्ता्पणकारे देरेकिकेने दवादिसर्थः । दृद 
वाक्यं यद्वस्तु केवा न स्वायत्तीकतं तपरं स्वायत्तरत- 
परं तु कत्वा गच्छननुरायमिव्यादिभावि्यदाक्यमिति 

न तेन विधः 1 दोषमाच्छाय यदु विक्रीतं तदा बु 
नापि कठेन परवृ्य दालुं शक्यत एवया मनः । 



०२ विवादार्णवसेतुः 

कत्वा मृल्येन यः पण्य दुष्कीतं मन्यते ऋयी 
विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिनेवाह्वयविक्षतं ॥ - 

एतच यीजान्यभोगयिनन्रवस्नादिविपयं बोजयिषये 
च पुनरन्यमेव मत्यर्पणावयिमाहतुय्ञिवल्क्यनबृहस्प ती । 

दशेकपचसपताहमासन्यहार्दमासिकं । 
बीजायोवाह्रलसीदोद्यपंसां परीक्षणम् 1 

यीजं ब्रह्मादि अयो रौर वाह्यो वरवर्दादिः रलं मु- 
कराप्रवाखदि खी दासी दों महिष्यादि पुमान् दासः ॥ 

अतोऽर्वाकपण्यदोपस्तु यदि संज्ञायते कचित् 
किक्रमुः प्रतिदेयं तत्केता मूल्यमवाघ्चयात् ॥ 

दु्टमप्यवगिवं देयं ! 
अविज्ञातं वु वत्कीतं दुष्टं पश्चादिभावितं 1 
करते तर्स्वामिने देयं पण्यं कलि<न्यथा न तु ॥' 
कल परीक्षाकासभ्यंतेरे अन्यथा न तदृर्वमित्पर्थः ॥ 

करेतृभिन्ञांतदोपे तु वस्तुमात्रे नारदः! 
परि्कं तु यद्यसः छिष्टरूपं मलीमसे ^ 

~ सदोषमपि तच्कीतं क्करितुनं भवेसपुनः ॥ 
न्यासनास्दौ ! 

' तृणका्ेष्टिकासूत्रघान्यसर्वरसस्य च 1 
वद्कुप्यहिरण्यानां सय एव परीक्षणं प 
ज्यहादोघ्यं परीक्षेत पचाहादाह्यमेव च ? 
म॒क्तारलनप्रवाखान सप्ाहार्स्यात्परीक्षणं ॥ 

दिषदामद्धमासे तु पुस्पं तद् दिगुणं खिाः। 



एकादशोर्भिः। १८३ 

दुशाहः सर्वीजानासेकाके खोहगतत ॥ 
मारदेन एकाहेन याक्तःपरीक्षणप्रत्तिपादनाव्यासवाक्ये- 

पि सयःपदे तथैव व्याख्येयं एतत्सर्व काटनियमनमवी- 
देष गृहीति चोद्यं । तथा च नारदः। = 

कता पण्यं पक्षित प्राक स्वयं गुणदोषतः । 
परीक््याभिमतें कीतं किकतुर्व भवेसनः॥ 

युहर्पत्तिरपि इ 
परीक्षे स्वयं प्ण्यमन्येषां च प्रदशयत् । 
परीक्षितं बहुमतं गृहीसवा न पुनस््यजेतर् ॥ 

याज्ञवल्क्यः । 
क्षयं वृद्धि च वणिजा पण्यानामभिजानता । 
करीत्वा नयनुशयः कार्यः कुर्वनद्रुभागदण्डभाक् ॥ 

नारदोपि। 
करीत्वा नानुशयं कु्ादणिक्पण्यविचक्षणः 
क्षयं वुद्धि च जानीयात्पण्यानां यस्य याट्शौ ॥ 

दैष्लादौ विशेषमाह कात्यायनः} 
करीरा चानुशयात् पण्यं त्यजेदोह्यादि यो नरः 1 
अदुष्टमेव काठे तु स मल्यादशमं इर् ॥ 

काठे उक्तापणकाठे देच दयादिवयर्थः । इद 
वाक्यं वद्स्तु कचा च स्वायरीरूतं उत्प स्वायततीरत- 
परं तु कीत्मा गच्छननुशयमित्यादिभविप्यदाक्यमिति 
नतेन विरोषः । दोपमाच्छाय यदा विक्रीतं तदा बह. 
नापर किन परावृत्य दात शक्यत एवेत्याह मनः 



५८४ विवाढर्णवसेतुः 

नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमर्हति । 
न सावयंन च न्दूनंन दुरे न तिरोहि ॥ 

अन्यक्तुकुमादि अव्येन कुसुंभादिना 1 सावये स- 
दोषं । उक्तेतरदोपपरं चैतत् । न्यूनं माननं दूरस्थितत- 
याऽन्ञातगुणदोषं इत्यर्थः 1 तिरोहितं वल्रादिना पिहितं 
एतच सर्वमेव क्लां चिरेणापि परावरत्यमिक्ति मिश्राः। 

यस्मिन्यस्मिन्रुते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत्। 
तमनेन दिघानिन धर्म्ये पयि निविरप्येत् 1 

अनुशयो ऽकरणसतिः पश्चात्तापं इत्यन्ये 1 

इति विददिरेचिते विवादार्ण॑वसेतुके । 
विक्रीयासम्प्रदानायैरूमिरेकादशी गता ॥ 

द्वादशोर्मिः। 

1 अथ सीमाविवादः! 

तत्र बृहस्पतिः । 
छयविक्रयानुशये विपिरेष प्रकीर्तितः । 
यामक्षेवगृहाद्निं सीमावादं निबोधत ॥ 

मनुः। 
सीमा भति समुत्पन्ने विवादे आमयेोद्विीः 
ज्येष्ठे माकि नयेदेनां सपरकाशेषु सेतुपु ॥ 
सीमावुक्षस्तु कुर्वीत स्यग्ोधाच्त्थकिशुकान् । 
शास्मङीरारुतालाश्च क्षीरिणश्चैव पादपान् ॥ 
गूह्मन्वेणु्र बहया शमीवद्टीस्थखानि च ! 



देदशोमिः। १९८५ 

शरान्कुज्व॑कगुल्मश्रिं यथौ सीमा न हन्तं .॥ 
ˆ तडागान्युदपानानि वाप्यः प्लवणानि चं । 

सीमासंधिषु कार्म्याणि देवतायतनानि च ॥ 
भूमिच्छनामि चन्यानि सीमारिगानि कारेन । 
सीमाऽनज्ननि नृणां वद्य च्येके मित्थं विपर्ययं ॥ 
अंश्मनोऽस्थोनि गोवाखंस्तथा भरमकपालिकाः 1 
करीपमिष्टकांमाराज्छर्करावाटुरकाश्च हं ॥ 
यानि चैत्॑प्रकायाणि कालादि भक्षयेत् । 
तनि सीिषु सीमाया अप्रकाशनि कारयत ॥ 

तेपामयमर्थः। नयेदुन्नयेत् सप्रकार जघयर्दिना शदि- 
लु सेतुष्विति सीमािगपरं ज्ये्टपदमपि सीमान्यंन- 
ककलिपलक्षकं गुल्माः प्रकाण्डरदिताः। वेणुन्मदुरक- 
टकस्वाद्िमेदेन नानाप्रकारान् शमैवुक्षानि्तिं भटः । 
वयो गुदूच्यादषः स्थलानि रतरिम॑मृखिष्डाः कुज्यकगू~ 
स्मास्तद्रूपा गुल्माः तडगानि महाम्भसि उद्धान कूपः 

घाप्यः पुष्करिण्यः प्रलवणानि तष्ट्यतिरिक्रलोतासि भू 
मिच्छननानि भू्यावृतानि उपच्छनानीतिरलकरकरि- 
ण पठित्वा आच्छनानीति व्याख्यातं । अन्यानि वद्य" 

माणान्यश्मादौीनि कपािकाः कर्परः अंगारा निवणि- 
ल्मकाः शर्कराः शुद्रेभांवयवाः एवं्रकाराणि शर्करादी- 
नि भूमिर्न भक्षयेत् न नाशयेद्रू न सृत्तिकात्वं नयेदिति 
यावत् । अप्रकाशा, कारयेत् मृद्धिकाघः स्थापयेत् । 
बृहस्पतिः! 



१८६ ˆ विवादार्णवसेतुः 

करीपास्थतुपांगाररर्कराश्मकपाचिक्राः 1 
सिकतैषटकगोवाठकासीसास्यीनि भस्मं च ॥ 

मकषिप्य कंेष्वेतानि सीमतिपु निधापयेत् 1 
ततः पौगण्डवाखानां प्रयसतेन प्रवर्यि् ॥ 
वार्हके च शिशूनां ते द्शयियुस्तभेव चे ! 

एवं परंपरान्नाने सीमास्नातिनं जायते ॥ 

ते पौगण्डयायाः। मनतुः। 
एवैश्िनयित्सीमां यज विदत नृणणे 1 

पूर्वभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च 1 
सततमविच्छेदेन पूर्वभक्तया नयेदिप्यन्वयः । उदक 

स्यागमो जख्प्रवाहः ! मनुः! 
यदि सशय एव स्या्िगानामपि दर्शने ! 
साक्िभ्रस्यय ९व स्यात्सीमावदि विनिश्चयः ॥ 

यदि प्रच्छन्नः काठः रिंगदश्निपि केचिसच्छनाः 
सगारादिकुम्भाः सीमास्यानानेतरं नीत्वा निखाचाः निं 

ज्यो धः सीमतः स चं मष्ट इत्यादिसदेह एव स्यात्त 

द् साक्षिममाणक एव सोमाविवदि निश्चय इति कुलू- 

कभदट्टः ॥ कात्यायनः । 
तंस्मिन्भोगः अयोक्तन्यः स च साक्षिषु तिति । 
ऊेस्यारूटथेतसप्र साद्यमाइर्वान्वितं ॥ 

तस्मिन्सीमानिर्णये भोगः प्रयोक्तव्यः प्रमाणवेन् ्ञा- 
तव्यः! साक्षिषु भोगगतेष्विति विवक्षितं । तथा । 

साक्षयभ्नावि च चस्वारे रामाः सीमांतपासिनः। 



दादसोभिः। १८७ 

. सीमाया निर्णयं कुर्युः रयता राजसननिधौ ॥ ` 
सामेता वा समयामाश्रस्वारोय दशापि वा। 
रक्तलग्वसनाः सीमां नेेयुः सितिधारिणः॥ ` 
सामंतानामभवि तु मौरखानां सीमसाक्षिणां । 
इमानप्यनुयंजोत पुरुमान्वनगो चरान् ॥ 
ग्याधाञ्ाकुनिकान् मोपन्किवर्तान्मुखषातकान्। 
न्यारग्राहानुज्छत्तीमन्पाश्र वनगोचरम् । 
ते पृष्टाश्च यथा चूयुः सीमासं्वधिरक्षणं ॥ 
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण यामयेर्दयोः। 

„ एतानि वचनानि नैकस्य महपेः। ग्रामाः चामीणाः सी- 
मतिवाक्षिनः सननिहितवासिनः समग्रामाः समाः सम~ 
संख्या यामा थाम्याः तेन रमरसंख्या याम्या इत्युक्तं भ- 

षति । एतदेव विवृतं चसवार इत्यादिना । मरा यामोरप- 
तिमह्तराः अनुयुंजीव पृच्छेत् उञ्छवुत्तीन उच्छनीवि- 
नः मूटस्यावशिषटजीविन इति यावत् । तेपि पर्यटनशी- 
खलसायः सीमाभिक्ञा इति भावः। निगद्रीतिमाद् 
मनुः 1 

रिरेभिस्ते गहीत्वो् छन्विणो रक्तवाससः। 
स्रुतैः शापिताः स्वैःर्वुयुस्तेपि समंजसं ॥ 

स॒श्तेरिति दृथाभेषानेन मे सुरुतं नश्यखिति सम॑ज- 
सं मस्य। 

तै पृ्ास्तु यया घ्ुयुः सामतः सीमनिर्णयं । 
निवप्रोयात्तया सीमां सवस्तां शरैव नामतः ॥ 
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नारर्दः। 

नैकः समुन्येस्तीमां नरः प्रस्ययवानापै । 
गुरुस्वादस्य कार्यस्य क्रिथेषा वंपु स्थिता ॥ 

एकशनेदुन्येस्सीमं सोपवासः समुन्नयन् । 
रक्मा्व्यावरधरः क्षिंतिमारोप्य मूर्डनि ॥ 

सैपवासस्वमव्राधिकं । एकभनेदत्यंतमुच्म उभयानु- 
भतो भयुत्नि तदां सोपवासो रक्रमाल्याम्बरधरो मूर्धं 
कषिततिमारोप्य सीमां समुन्नयेदित्यर्घः । बृहस्पतिः 1 

ज्ञतृचिन्दविनाशे च एकोप्युभमसम्मतः। 
सत्यवतः सोपवासः सोमा संदशयिनरः॥ =, 

ल्ातृचिन्दविनाशै ्ञवृणां चिन्दानां चाप्रवि । का- 
त्यायनः। 

करत॑व्मा न प्रदु्टासतु राज्ञा धर्म विजानती 1 
स्यक्तुश्च साम॑तान् गत्वा मौखादिभिः सहं ॥ 
संमिश्रं कासेस्सीमामेवं धर्मविदो विदुः 1 

सामेताः सीमाभरभवाः सीमानिकटे उत्पना इति 
यावन् । काट्यायनः। 

यामो यामस्य सामतः क्षें तिचस्य कीरिं 1 

गृहं गृहस्य निर्दिष्टं समताव् परिरभ्य च ॥ 
समंतात् परिरभ्येति यः परिवेष्टयिसवा स्थितश्तुर्दिषु 

यामादे" स एव सोमासा्षी एवं क्षेनगृहयोरपीरय्थ- । 
मौलटक्तणमाहं सर्व! 

ये यत्र पूषेसामंताः पशादेशां तरं गताः । 



दादशोमिः। ` १८९ 

तत्तन्मूलातु वे मौखा ऋषिभिः संप्रकीर्तिताः ॥ 
नारदः! ह 

यदा तु स्युर्न ज्ञातः सीमाया न च रक्षणं । ̀  

तदा राजा दयोः सीमामुन्नयेदिच्छया सवयं ॥ 
स्वेच्छयेत्यरथः। वृहरस्पतिः। 
था रान्ना कधलोपेन च्छलन्यायेन वा रुता। 
अदत्तान्यस्ये तुष्टेन ने सा सिदिमवप्रुयात् ॥ 

क्रोधादिना कतापि रज्ञा निवर्त्य सीमा अन्या तुं तः 
क्ता रक्षणीयेत्यर्थः1 

प्रमाणित चर्थे भुतो यस्यं धा हता । 
गुणाधिकाय चै दत्ता तस्प तां न विचारयेत् + 

वृहरपतिः। 
अन्यग्रामात्समाह्यत्य दन्तान्थस्य यदा मही । 

महानयायवां राज्ञा कर्थं तत्र विचारणा ॥ 
यीस्सु्टा राजदन्त वा यस्य तस्यैव सा मही । 
अन्थथा न भवेक्मो नराणा राजदैवकः ॥ 
क्षयोदयौ जीवनं च राजदेषवशानृणां । 
यस्मात्सर्वेु कार्येषु तर्छुते न विचाय्येत् ॥ 
श्रामयोरूमयोर्थर मर्यादाकन्पिका नदी | 
क्षपोदयेन चान्पास्सा चारयनन्दंडमर्हति ॥ 
एकव कुरुपातं तु मूमेरन्यवरे संस्थितिं । 
तीरि नरी प्रकुरुते तस्य तां न विचाल्येव् ॥ 

करुपात्तक्रमेण या भूः सोत्तस्वामिनं एवेव्यर्थः } 
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केतं समल्तमुंष्य भूमिग्ध्ठिना यदा भवेद् 
नदीलोत्तःप्रबदिण पूर्बस्वाम रुभेत् तां ॥ 

षजोघनेन नदीरसंचरेपि तछद्छुविता भूः पर्वस्वापिन 
स्व तिषठठतीव्यर्थः ! याज्ञवच्क्यः 1 

आरामायतनयामनिपानोयानवेश्मसु 1 
एष एव विधि्ञेषो वर्षाम्बुभवह्यादिपु ॥ 

आरामः समीपवनेपरक्षितभूभागः । आयतनं देव 
गृहभूमिः निपानं कू्ारु्टपानीयोपरक्षितनिस्नभुभागः। 
शष साक्षिसा्म॑तापिरूपो विधिः 1 वपीवुप्रवहादिपु वु- 
शितोयौघवतमादिषु । मनुः । 

क्े्कूपतडागानामारामस्य गृहस्य च 1 
सामंतप्रसययो ज्ञेयः सीमासंधिविनिर्णयः ॥ 

नृहस्पतिः। 

निवेशकाखादारभ्य गृहबाष्यंगणादिकं । 

येन पाबयथा भुक्तं तस्य तन्न विचाय्येत् ॥ 
चातायनाः प्रणाल्यश्च तेथा चिन्यंहवेदिकाः 1 
चतुःशाव्यं स्यंदानिकाः प्रानिर्वि्टा न चाख्येव् ॥ 

वातायनं गवाक्षः प्रणारी जरनिरगंममार्गः निन्य 

नागदंतकः वेदिका प्रतोल्यादिसंस्छतोनता भूः चुः 
नां चतुदरमृहं स्यन्दनिका पटररतिः 1 कात्यायनः † 

मेखलाश्रमनिष्काशयकाक्षाननोपरो धयेत् । 
पणां गृहवास्तुं च प्रीडयन्देडभाग्भवेत् 1 
निवेशसमयाू्ं नेते योज्याः कदाचन । 
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दृषिपाते प्रणा च न कुर्यस्परवैमनि ॥ 
मेखलः गृहादिमूखवंधः । घमो जविधम इति मि. 

शराः । भ्रमोऽनजलनिरगमप्रदेश इति चेर । निष्का- 
शो हर्यादिभिततिु निर्गतका्ठादिनिर्भितास्पृष्टभूषमिको- 
पवेशनत्यानमिति कल्पतरः । निष्काशो नि्रणपथ 
इवि विवादचितामणिः। नपरे ध्येन निरुष्यातर गृह 

चास्तुर्गृहभूमिः । टष्िपातो गवाक्षः ! बृहस्पतिः । 
वर्चःस्यानं वङ्किचथं भर्तोच्छिषटानुसेचनं 1 
अस्यारात्परकस्यस्य क्त्ये न कदाचन 1 

वर्चःस्थानं मूरपरीपोस्स्मस्थानं । वद्विचथमयिस्था- 
नं फविदङ्किस्थानमिति पाटः स तु सुगमः । भत्यारा- 
दति्षमीपे । कात्यायनः} 

विण्मूप्रोदकचक्रं च वङ्किसनिवेशनं । 
अरलिदयमुद्सृज्य परकुल्यन्निवेशयेत् ॥ 

चक्रं तेलादिंव्ं अरलिर्विष्कनिष्मुष्िदस्वः । चृह- 
स्पतिः} ' 

यांत्यायांति जना येन पशवश्वानिवारिताः! 

तदुच्यते शरणं न रोदधव्यं तु केनचित् ॥ 
नारदः । ~ 

"` अवस्करस्थरुधसमस्यन्द्निकाददिभिः १ 

चतुप्पयेप्ववस्थानं रथ्वामारगे न सेधयेत ॥ 

अवस्करो विश्ागृहादिशोधनार्थं पाशुनिचर्ं इवि इ 
रिहशदयः। स्थरं वेदिका धो गतः चमो, जठनिग्- 
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ममा्मः 1 स्यन्दुनिका पटयपरातः । आदिशब्देनान्यदपि 
तादशं याहं । रथ्यामार्गो राजमार्गः रथ्या चत्वर इति 
कल्पतरुः । कात्यायनः । 1 

सर्य जनपदा येन भयांति सचतुप्पदाः । 
अनिरुद्धा यथाकामं राजमार्गः स उच्यते ॥ 
म तत्र रोधयेरिकाचिननोपहन्याच केनचित् । 
गुर्वाचार्यनुपादीनां मार्गदिानाच दण्डभाक् ॥ 
यस्तत्र संकरखघनान्वुक्षारोपणमेव च । 
कामास्पुरीपं कुर्याच तस्य दण्डस्तु मापकः ॥ 

तज मार्गे संकरोऽवस्करः ददं सरुदधिषयं । अतो व~ 
क््यमाणेन न विरोधः। मनुः} 

समुर्सुजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि । 
स दौ कार्षापणौ दयादमेध्यं चाशु शोधयेत् ॥ 
आपद्रतसया वुद्धो गुर्विणी बार एव वा! 
परिभापणमर्हति तचाररोध्यमिति स्थितिः ॥ 

अन कार्पापणदयदण्डविधानं असरुदनतिशवितमख- 

त्यागे बोध्यं । परिभाषणं दण्डशुन्यं पुनरेवं माकपिीरि- 
स्यादिवचनं । अशोध्यमापद्वतादिनेति शैषः । तथा च 

विष्णुः ॥ पथ्युदानोदकसरमीपेष्वस्थिव्युत्करादित्यागे प~ 

णरशतं तच प्रास्येत् ॥ इति 1 व्युतकरोऽवकरः स च “स~ 
म्मार्जनौ शोधनी स्यात्न संकरोऽवकरस्वथा” इत्यमरोक्तो 
आः । पणशतं दण्ड इति शेषः 1 तन्मङ प्रास्येत् -पो> 
च्छत् । कात्यायनः! 
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-तडमोथानतीरथानि योऽसेध्येन विनाशयिद् । 
अमेध्यं शौधयिता तु दण्डयेतपूर्वसादसं ॥ 

उपतेकृदारा तदमेध्यं शोधयित्वा सार्दपणशतेदयं व~ 
ण्डयेतू । इदमव्यतताम्यसि । कल्यापनः। 

सीमामध्ये तु जातानां वृक्षाणां क्षेवयोर्दयोः । 
फ़ठं पुप्प च संजातं कषेनस्वामिु निदिरोद ॥ 

हयोः सत्रयोः स्वािषु 1 
अन्यकषे्रपु जातानां शाषाश्रान्यत् संस्थिताः। 
स्वामिनं वं विजानीयायस्य कत्रषु संस्थिताः ॥ 

संस्थिवा इत्यस्य शास्रा इति रषः । मनुः। 
गृहे तडागमारामं केन वा भीपय। इरन् । 
शनानि पंच दण्ड्यः स्यादज्ञानाद्धिगुणो दमः ॥ 

गृहादिस्वामिनो भयसुत्पाय तद्ुहादि इरन् पंचश- 
तानि दण्ड्यः अन्ञानाद्धस्या। तथा च स्वामिलेच्मेणत 
हरन् दिशतमिव्यर्थः । वृद्धमनुः । 

, स्थापितां चैव मर्यादामुमयोर्यामयोखया। 
` अतिकरामंतवि पे पापास्ते दण्ड्या दिशतं दं ॥ 
यान्नवस्क्यः। 
म्यद्ायाः भरभेदे तु सीमापतिक्रमणे तथा । 
केतरस्य हणे दण्डो मध्यमोकत्तमसाहसं ॥ 

मर्यादाचिन्हमूतवृक्नादिः तस्याः प्रभेदे विघाते सौमाः 
विक्रमणे सीमार्यरय्यादिभूमरहणे उत्तमसाहरसकषत्रस्य इ~ 
रणे बोध्यं ।शंवलिखितौ पकषेनमर्यादामेदे अष्तं सीमा- 

१७ 
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तिक्रमे अष्टसदलं क्षेजोदकाहरणे अष्टशतं॥ अष्टभिरधि- 
कं शतं सदलं चेर्यर्थः । इत्याहुः  कषेवोदकाहरणे सस्य- 
निर्वाहुकोदकाद्रणे # 

इति विददिरचिते विवादार्णवकषेतुके 1 
सीमाविवादधर्मेण तरंगो दादशौ गतः॥ १२५ 

जयोदशस्तरंगः। 
1 अय रारे ॥ 

* तच नरट्ः। 

संवत्सरेणाडविरं सिरं स्यादरसरेखिभि : 1 
पचवर्पावसननं च कत्र स्यादटवीसमं ॥ 

एकवर्पपतितमर्दखिटं त्रिवर्धपतितं विर पंचवर्षप- 
तितमरण्यं भवतीयर्थः ! वृहस्पतिः 1 

गृहीर्वा बाहयेच्काञे वापगोपनसंयरहान् । 
अकुर्वन्स्वामिने दाप्यो मध्यं कुटसदं तु सः ॥ 

गृह्या कषे्रगोपनं रक्षणं संय सस्यसंचयं अकुर्व 
र्सषे्रवापं सदः सस्यं मध्यं रसदं नाद्युररुट 1 व्यासः॥ 

क्षेत्रं गृहीस्वा य: काशे कु्यन्नि च कारयेत् । 
स्वामिने स सदं राप्यो राज्ञे दण्डं च तेत्सम ॥ 

यत्र क्षिते चेषं चरां स एव } 
चिरावसन्ने दशसं रुप्यसाण तथाष्टमं] 

~ ससंस्रतेु पष्ठ स्पात् परिकल्प्य यथास्थि्ि ॥ 
एतस्सर्व मध्योत्पततेः वृहस्पतिवाक्यान् ¦ तेनारष्यमये 

म्योप्तदरमं चिरे ऽमे अदधपिे पषठभागं केवमं- 
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गीतय वादयित दैतिमे अंगीकर्वा दाय इयथः ¡ 
ततर नारदः , 

अरक्तप्रेतन्पु प्षेत्िकेप्वनिवारितः । 

केव चेत् विरपेकतरिरश्रुवीत स तत्फछं ॥ 
दिरुप्यमाणः कतरे क्षेजिकः पुनरातनेत् । 
विखोपचारं तत्सर्व दला कषेवमवष्षात्॥ 

अराक्तो द्रन्यरहितः नष्टस्यक्तदेशः कषवं विखीभूतमि- 

व्यर्थः । सकर्षकः केचिकः कषिवस्वामीः विकोपचारं चि- 
खकपणव्ययायास्निच्करयं ! खिरोपचारदानाशकतौ विभे- 
पयत्ति स एष । 

तदष्टमागभमुता यावस्सप् गताः समः। 
संप्रपि ऋष्ट वध मुक्तक लैत सः ॥ 

यदि क्षेनपतिर््ययंनददाति तदाकर्षकोऽएटमं मामं तस्मै 
दयात् । यदि चाष्टमवपपर््य॑तमपि कषेनभोगं करोति त- 
दा व्ययादाने ऽपि तन्सर्व केत्रमुरपत्तिसहितं क्ेत्रपतेरे- 
वेति हलायुधपारिजातौ । प्रकाशकारस्तु ततो ऽवं 
स्वामिन इदयेवैतदयास्वातेवान् । कल्पतरौ कात्यायनः) 
* अशक्तितो न दयेत् विखर्थे यः तो ग्ययः। 

तदटमागहीनं तु कर्पैकः फठमापुयात् ॥ 
वर्पाण्यष्ठौ स भोक्ता स्याच् परवः स्वामिनो हि तच् \ 
सवस्या कषेनस्वामी रमते सप्वाशान् कर्पफः। 
अट वर्फौण्येवं । तस्तु विजेपचारमद्तैव स्वामी कषतर 
रभते 1 अतिरुच्छरूकर्षणीयलिटविषयमेतत् । पूर्ववचनं 
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तु रुच्छूकर्पणीयसिविषयमित्यतो न मिथो विगोधः। 
सषेञ्यननुमत्या कषेवापे मनुः 1 
„ ये पत्रिणो बीजव॑तः पर्ये मरवापिणः। 

ते वै सस्यस्य जातस्य न रभते फर कचित् 
लिदातिर्किभूस्वामिनः पड्भागः करः “बचिमिद्रभा- 

मादते" इत्यादिवचनात् एवं चानुमस्या टन क्षेत्रा 
दविक कर्षकदोपं विना न दातुं शक्यतद्ति लक्ष्मीधरः) 

अम्बुवातादतं बोजं यस्य कषत्रे भरोहति। 
पेत्रिकस्यैव तद्वीजं न बीजी रक्षते फलं ॥ 

तथा 

अमीजाविक्रये चैव बौजोरर्टी तथैव च । 
म्ादाभेदकस्थैव पराभरुयाद्विरूते वर्धं ॥ 

॥ अथ सस्परक्ना ॥ 
तत्र याज्ञवस्क्यः । 
मामेच्छया गोचरो भूमिराजवरौन च । 
धनुःशतं परीणाहो यामकषेत्रातरं भवेत्. ॥ 

” ड शते सर्वस्व स्पात् नगरस्य चतुःशतं । 
भआमेच्छपा मामवाक्तिजनेन्छया भूम्यल्पलवमहच्वानु- 

सरेण दज्तमा काः सोपकारे नोपकास्मा्थं सधान; 
करनय इति प्रयमम्रतीकार्थः । स चायं परीणाहो यो 
यमकषेातररूमो धनुःशतं यामे धनुशातदये खव॑टतेत्र- 
वररूपः धदु-रावचुषटयं च नगरपनतरतररूपः घतुः चतु सतो दडः । भामनगरखर्वटसक्षणे च माकण्डेयपुराणे 
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यथा 

तथा शुद्रजनपराया सु्मृद्धरुषीवला । 
पेबोपभोगभूमध्ये वसतिर्यामसंज्ञिता ॥ 
सेत्सेधनं सप्रकार सर्व॑तः सातेकावृते । 
योजनाद्धार्दुविष्कभमं्टभागोत्रं पुरं ॥ ` 
भरागुद्क्मवणं शसं शुद्धवंशविनिम॑मं । 
तददद तु तदां वटं तस्मादलं च सर्वे ॥ 

भनुः 

धनुःशतं परीणाहो यामस्य स्ात्समंवतः। 
संपातास्तु चयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तुं ॥ 
तत्रापरिवृतं धान्यं विर्हिसयुः पशवो यदि । 
म॑ तत्र प्रणयेदण्डं नुपत्तिः पशुरक्षि्णा ॥ 

संपाताः कडपाताः कडि श्रः। तया च शरत्रयेण या- 
वती भूरतिकरम्यते तावत्या भूमे! परीणाहव्वं  रव्धमि- 
दर्यः । नगरस्य नगरकल्पस्य खेटस्येति यावत् । तन प~ 
रीणाहाभ्य॑तरे ॥ विष्णुः । पथि यामे विवीवति न दोषो 
मावते चाल्पकारं ॥ भसणे सतीति शेपः । वर्मयाम- 
परीणाहानां समीपे य्सेत्रमनावृततं तस्यास्प्रकारं गवा- 
दिभक्षणे पार्दोपो नाति बहुकालभक्षणे तत्रापि दोपः। 
आशयापराध् । तथा च याज्ञवल्कयः । ~ 

पयि थाने विवीतिति कषत्रे दोषो न वियते । 
अकामतः कामचार चौरवदण्डमर्हति ॥ ̀ 

विवीतं मवादिचरगस्यानं । मनुः 77! 
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छषत्ेप्वन्येवु च पशुः सपादं पणमर्हति 1 
सर्व्रतु स दोपः स्यात् क्षेविकस्येति धारणा ॥ 

अन्येषु दूरस्थेषु वर््म॑यामातरादिभ्यतिरिक्त्षत्रेषु पशु 
भक्षयन्सपादं, पणं दण्डमर्हति । अन पार एव दण्न्यः 
स्थादिति कुद्ूकभटः। इदं तु गवादिविरेवेतरपरं सा- 
मान्यविशेषन्यायात् । शंखट्िचितौ ॥ रात्रौ चरती गौः 
पेच मापान् दिवा चीन मुहूतें मपपं यामे सदण्डः ॥ च~ 
ती यावत् सौहित्यं भक्षयन्ती तेन सीहिव्यपर्यतं भक्षयं- 
ती रातौ पंचमापान् दिवा ब्रीन्मापान् मुहूर्त चरती मा- 
पमनकं यमे स्वदण्डः। यामसीमाक्षे्रादावदण्डएवेत्यर्थः । 
मापोऽत्र कार्पापणस्य विंशतितमो भागः । 

मापो विरातिभागस्तु ज्ञेयः कापौपणस्य तु 1 
इति नास्दीयादिति चदेश्रः । मापश्चाप्यतन राजतो 

या्चः॥ ` 

सौवर्णा्मापकेः संख्या दण्डकर्मसु शस्यते । 
पशुनां सस्यचरणे मादैरन्यैस्तु राजतेः 

दति भाप्यकारवचनात्। दण्डस्तु तत्स्वामिन एव ।पशो- 

रदण््यत्वात् ! कात्यायनः 1 

द्पयेव् पणपादं ग दौ पादौ महिषीं तया। 
तथाजाविकवत्सानां पादो दण्डः प्रकोितः ॥ ~ 

पणप्रादः कार्पापणचतुर्थपादः । इदे रतौ भक्षणे म- 
तन्यमिति रलाकरः। गौतमः! पंचमापान् मवि षडे । 
भहिप्वां द्रा अजाविके दे ॥ शैसञिलितौ ! सयैषा- 
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भेव वत्सानां मापः । सर्वेषां पूना वत्सः प्रथम- 
वयाः [ नारदः | 

" " सन्नानां दिगुणो दण्डो वस्ता तु च॑तुरणः। 
मर्यक्षचारकाणां तु चौष्दण्दः स्मृतो बुधैः ॥ 

स्नानां सस्यभक्षणेन श्रतानां वसतां तत्रैव चरिल! 
नीतरात्रिकार्णां । तदेतदग्रत्यक्षचारकाभिप्रायं 1 परार. 

स्य प्रर्यक्षचारकविषयतात्। क्षेनस्वामिनि पश्यस्व च~ 
खेन चारकाः प्रत्यक्षचारकाः। नारदः । 

समभूरुसस्वनारौ तु वस्स्वामी दंडमाष्घुाव् । 
वपेन पालो मुच्येत दण्डं स्वामिनि पात्तयेत् ॥ 

वधेनापरधानुरूपताढनेन । समूलसस्यनाशस्तु यस्मि- 
नाशे पुनः प्ररोहो न भवति स द्रटन्यः। विष्णुः । "सरवन 
स्वामिने विनटमूल्ये च" अस््ार्यः । विनष्टसस्पमूट्यं 
च दाप्य इति शेपः । नारदः। 

गोभिश्च भक्षितं सस्यं यो नरः प्रतियाचते । 
सार्मतानुमतं देयं धान्यं यत्त्र नाशितं ॥ 
मवतरं मोमिना देयं धान्यं वै कर्षकाय च । 
एवं हि विनयः भक्तो गवां सस्यावमर्दने ॥ 

फक्षितं धान्यं कषे्धान्यनुरूपं मववरं यवसं पान्यल्ल- 
स्व दति यावत् । गोमी गोस्वामी तेन गवं न्या 
षत्रिणे देयमिदयर्थः ¦ पाद्ठमप्येवननरकमागिलान चा- 
ह्यं } तथाच उशना । 

गोभिर्विनाश्षितं धान्यं यो नरः प्रतियाचते । 
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पितर्लस्य नाश्नन्ति नाश्रति च दिवौकसः ॥ ̀ 
हि विवादचिन्तामणिः।चण्डश्ररसतु अवरैकसिमिनय . 

शथे दण्डदानादानविपांयकवचनरय दिनरात्रिकामाका-' 
मकृतादिन्यवस्थया परस्परं विरोधः परिहरणीय इत्याह ! 
अव्र पारुकाधिष्ठानकारे पालकस्य दंडः नोचेत् स्वामि- 
न एव तत्रैव दिग्दर्शनं । विष्णुः । 
अपारकायालरस्वामो सपालयास्तु पारुकः॥ इति। 

-॥ अपादण्डयाः ५ ॥ 
तत्र पालनुवृत्तौ नारदः। 
रीजपारगृहीतोऽपि वञ्चारानि्हतौ ऽपि वा। 
अथ सर्पेण वा दो वृक्षाय पतितो भवेद् ॥ 
श्या्रादिभिरहृतौ वापि व्यापिभिरवपयुपहुतः 1 
न त्त्र दोपः पाटस्व न च दोपो ऽलि गोमता ॥ 

याज्ञवल्क्यः] 
महोकषोरपृष्टपशवः सूतिकार्यतुकादयः । ५ 
पाटो येषां न ते मोच्या दैवशाजपरिषु्ताः ॥ 

भेहोक्ो गोजलेकता वुपः 1 उत्सुटपशवो वुपोत्सर्गादि- 
भा व्यक्तपशवः। सूतिका नवभरसूतिका अनिर्गतदशीद्ा 
आगंतुकाः स्वयृथपरिचय यामातरादागता वा 1 जा- 
विशब्देन हुस्त्याद्योऽदण्व्येतया ऋष्येतरेकता यालाः 
पाच येषा न वियते इति शेषः । तेनापाखाः सेनादिद्- 
शनात् गर्जनादिश्रवणादा पलायिताः पायो यदि सतर 
चरंति तर्द दोषो नं भववीचयर्थः । एषमेव पारिमात- 
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विवाद्चितामणी । चंडेखररतु पारो येषां चेति पटित्वा 

येषां पाठो वियते तेपि देवयजपरिषुताः विषुदादिभि- 
दैवै राजपुरा पारदोपं विना विद्रामितालेपि मोच्या 
इत्यर्थ इत्याह । मनुः। ~ 

अनिर्दशाहां मां सूतां वृषन्देवपभुंलया। ~ 
सपाखान् दा विपालान् वा अदण्ड्यान् मनुर्रवीत् ॥ 

वृषान् पीजसेकृन् उत्सृष्टानामपि गवां मार्यं मो- 
के मोपैरिणाव् सपारतसंमव इति कुलमदः । 
दशना । ॥ 

अदण्ड्या दस्तिनोऽग्राथ् प्रजापाल हिते स्मृताः 
अदण्ड्याः काणकुनाश्च वृषश्च रुतरक्षणः ॥ 
अदण््यागंतुका गौश्च सूतिका व्यभिचारिणी । 
अदण्ल्याश्चौत्सवे गावः श्राद्कारे तथैव च ॥ 

अश्वा राजकीयास्तेषामेव प्रनापार्कत्वादिति मिश्रा 
५अश्वमदिष्योर्दश" इति गोभिकेन यदुक्तं तदणिगाय्ा- 
दिविप्यं । अत्र काणकुनशब्दाम्यामसयतासरमर्थं उच्य- 
वै1 रुतरक्षणः तिशलखायकितः व्यभिचारिणी अवयं 
तथावनशीखा । पारिजातरुता तु अभिसारिणीति प~ 
दितं वृपस्य॑तीरिव्यारयातं च। शंपखिषितौ ॥ भुद्रपश-~ 
परः स्या अवश्याखतरयजवानिनण्यादण्ड्याः { अव- 

श्याः शीघ्रं निवारयितुमशक्याः 1 अन्तरे ऽन्वाय रसि 
भाहु्पनः। तथा चानुशास्नं । क 
.-मर्दभाद्धटको जातः स वै चरतो मतः। “ 
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इति पारिजातप्रकाशचकाराभ्वां । अवश्या दत्यत्रावध्या 
दति पठिता मताञ्चा इति व्याख्यातं । कात्यायनः ॥ । 

अधमोत्तममध्यानां पभुनां चैव ताडने । 
स्याम तु विदेय तन दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ 

ताडकस्पेति रोषः! अस्यापवादमाह सं एव । 
सजरासमविवीतेपु गृहेषु पशुराजिषु । 
यहं तस्मविष्टानां ताडनं च वृहस्पतिः ॥ 

पशुरानिषु विक्र्णयवसस्थटेपु यद्णं बं वनं गृह्यदि- 
प्रविदेपु पशुपु ताडनवरणयोनं दोप इति फक्त ॥ 

इति विददहिरचिते विवादार्णवसेतुके । 
चदेोद्श्तरंगस्तु रुशरु्टादिना मतः ॥ १३ ॥ 

अय चतुरदरार्तरंगः 1 
॥ अध् वाक्पार्प्यं ॥ 

" तत्रह मनुः 
एपोऽलिकेनाभिहितो धर्मः सोमापविनिर्णयः । 
अतः परं भवष्यामि वाक्पारुप्यविनिर्णवं ॥ 

नारटः 1 
देशज(विकुखदीन(माक्रोशन्यंकुरखयुतं 1 
यद्वचः प्रतिकाय वाक्पारुष्यं तदुच्यत ॥ 

आकोश आक्षेपः तत्र देशाक्षेपो यया । गौडं मरति क~ 
खप्रिया गौडाः १ जात्यादेः यथा \ अरल्यंतङ्ु्धः 
चाह्मणाः } कुखक्रोशो यथा ! ऋूरचरिता वैन्वानर।: । 
आादिपदाह्द्धचादिपरिवरहः । न्यंकु मवद्यं ताभ्यां संयुतं 
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यवे ्रतिकूलार्थं वचखदक्पारुम्यमिति सामान्यलक्षणं । 
मिताक्षराफारवाचस्पतिमिश्रादयो ऽप्येवं वर्णयति । 
नारदः । 

निषराश्षीर्तीव्रतवक्तदपि त्रिविधं स्मृतं 1 
मरवानुक्रमातेपां दण्डो ऽप्युक्तः क्रमाद्ुरः ॥ 

मौरवानुकमात् यथोनरं गोरवात् तेषां वाक्पारुप्या्णा। 
निषुरदीनां जक्षणमाहं स एव । 

साक्षेपं निं ज्ञेयमश्वीर न्य॑कुसंत्तितं । 
तापनीयेरुपकेशैस्तीवमाहरमनोपिणः॥ 

कात्यायनोऽपि । 
यञ्बसत्संज्ञितैरंगैः परमाक्षिपति छचित्। 
अभूतैरय मूकत्वं निषुरा वाक्स्मृता तु सा ॥ 
न्यकषारगृहनं वाचा क्रोधाततु कुरुते यदा 1 
वत्तदेशकरुखनां च अच्ीख सा दृधैः स्मृता ॥ 
मदहापातकयोक्री च राग्देपकरी च या। 

जातिभरशकरी याच तीत्रा सा कथिता तु वाक् ॥ 
न्यकारमूहुनं मेहनादिनिरु्ायप्रकटीकरणेन तिरस्क- 

रणं । बृहस्पतिः । 
अग्रियोक्तिष्डने च पारुष्यं दिविध स्मृतं । 
एकैकं तु विधा भिन्वं दण्ड्योकतद्चिरक्षणः ॥ 

देशकाच्कुखादीनां क्षेपः पायनियोजनं 1 
¦ दिन्यं विना तु भयमं वाक्पारुप्यं तदुच्यते # 
} भभिनीमातृसं्गधमुपपातकरांसनं 1 
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पारुष्यं मध्यमं परोक्तं वाचिकं शालवेदिभिः १ 

अभक्ष्यापेयकथनं महापातकदूषणं 1 

पारुष्यमुचमं भोक्त तीत मर्माभिवदनं ॥ 

व्यं विना द्रन्यशाब्दोयमभिषेयपरस्तेनाभिधेवं पदा” 

शं विना असत्यमिति चितं । एतच सरवेनान्वयि । म- 

हापातकपदं अनुपातकोपपावकयोरप्युपलक्षणं । अ~ 

म्यथा तच्छंसनस्य कस्याप्य्नतर्मावित्तच्छंसरकस्यादण्ज्य- 

स्वापनः । तेनासस्यं पापाभिषानं प्रथमं असत्पमनुपा- 

तकामिधाने दितीयं असत्ये मदापातकायभिरौसनं उ~ 

तमं \ वाक्पारुष्यं भगिनीत्यदिस्तव भगिनी तव माता 

मया आल्ञेत्यभिकीर्तनमित्यर्थः । तत्रातिपातकमषह । 

विष्णुः ॥ मातृगमनं दुहितृगमनं सुपागमनं ॥ महापा” 
तकमाह । मनुः 1 

ब्ह्महस्या सुरापानं तेय गुर्वगनागमः। 

महांति पातकान्याहुः संसगंश्चापि तैः सड ॥ 

ब्राह्मणश्राणवियोगफरुको व्यापारो च्रह्हस्या तया 

निपिद्धसुरायाः पानं व्राह्मणस्वामिकाशीतिरक्तिकापरि- 

मितस्वर्णयेयं गुरुभार्यागमनं एतैश्र सद संसग संव- 
त्सरेण पततीति वक्ष्यमाणप्रकारेण रससर्मं इवयेतानि 

महापातकान्याइरिति कुद्ूकमटः ! मनुः } 

संवत्सरेण पतति पतितेन सद् चर्च 

याजनाध्यापनायोनानन तु यानासनशनात् ॥ 

पतितेन सदं संसर्गमान्वरनेकपानगमनैकासनोपषे- 
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शनैकपंकरिभोजनरूपास्संसर्गद् संवत्सरेण पतति न तु 
याजनाध्यापनायौनात्संवत्सरेण पतति किंतु ' सय एषै- 
व्यर्थः । अध्यापनमत्रोपनयनपूरधके सावित्रीपाठनं । या- 
जनदौनां सयःपातहेतृखमाह देवलः । 

याजनं योनित्ंबंधं स्वाध्यायं सदभीजर्न । 

रुला सयः पत्येव पतितेन सहाचरन् ॥ 

याजनाध्यापनायौनारसयो न शयनासनाव् । 
अनुपात्तकमाह मनुः। 
अनृतं च समुत्कपे राजगामि च पैशुनं । 
गुरोश्चालीकनिवः समानि व्रह्महत्यया ॥ 
त्रह्मोच्छिता वेदनिंदा कौटसादेयं सुहृदधः । 
गरहितानाययोर्जग्धिः सुरापानसमानि परट्॥ 
निक्षेपस्याभिहरणं नशखरजतस्य च ! 
भूमिवसषमणीना च स्वर्णक्तेयसमं स्मृतम् ॥ 
रेतःसेकः स्वयोन्यासु कुमारीरष्वत्यजापञ च ! 

सख्युः पुत्रस्य च सखीषु गुरुतल्पसमं षिदुः ॥ 
एषामर्थः । जादयुक्कर्पनिमित्तंउत्करपभापणं । यया चा. 

ह्यणोऽदमित्यन्राज्मणो वदतिराजनि वाकेनादीनां परेषां 
मारणफल्कं दोपामिधानं गुरो्ानृताभिगंतनं। तया च 
मौतमः। ५ गुरोरनृताभिरशसनम्"'दृति महापातकसमा- 

नीति एतानि वबह्मदव्यासमानि अधीतवेदस्यानम्यासेन 
विस्मरणं असच्छास्राश्रपणेन पेवकुरसनं साष्ये भृपाभि- 
धानं मिस्य वधो निविद्धस्य दशुनदिर्भक्षणं अनायस्य 

९८ 
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पुरीपादेरदनं । मेधातिथिस्तु न भष्ये इति संकस्प्य च~ 
दस्यते तंईनायमिति व्याचष्टे एतानि पद् सुरापान्- 
सुल्यानि । ब्रोह्मणसुव्णन्यतिरस्किनिक्षेपस्यापहरण म~ 

नुप्यतुरगरूस्यभूमिमणीनां हरणं सुवण्तियकुल्यं साद् 
य्िभिनी कुमारीचाण्डाखीसविभायांसु पुत्रभार्यासु वो 
रेतःसेकसतं गरुभायांगमनेन समानमाहुः ॥ 

अयोपपातकमाह मनुः 
मेये ऽयष्व्यसयष्यं पारद्यास्मविन्छयौः 1 
शरुमातषितृत्यागः स्वाध्यायाङ्योः सुतस्य च प 

परिवित्तितानुजेनृढे पशिविदनमेव च । 
तयोर्दानं च कन्पायाखयोरेव च याजन ॥ 

पाया दूषणं चैव वादुपिलं वतन्युतिः 1 
` तडागारामद्राणामप्त्यस्य च विक्रयः ॥ 

वास्यता बाभ्रवस्वागो भुताध्यापनमेव च । ̀ 
भृताचाध्ययनादानमपण्यानां च धिक्रयः॥ 
सर्वाकरेप्वधीकारो महार्येनप्रवर्चनं । 
दितोपधोनां ख्याजोवो ऽक्निचारो मुख्कर्म च ॥६ 
इंघनार्थमभुष्काणं द्रुमाणामवपातनं 1 

५ निटि 
आदमार्थं च क्रियास्म निदटिचत्गादनं तथा # 
अनाहिताप्निता सेयमृणानां चानेपक्रिया । 
असच्छास्नाभिगमनें कौशीखन्यस्य च करिया 
धान्यच्ूप्यपशुलतेयं मखपल्लीनिपेवर्णं । 

१. चाद्मगस्यानिकस्वणनिक्षेपहस्ये तु महापान्कस्मरण्च तष्ठ- 
नरन्ति 
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खीशद्रविटूकषत्रवधो नादिकं चोपपातकं ॥ 
- एपामर्थः । गोहनने जातिकर्म॑दुशनां पातनं पर्पन्री- 
गने जारमविक्रयो सातृषितृमुरूणां च शुश्रूषांवकरमं 
सर्वदा व्रह्मपज्ञव्यागः वेदविस्मरणस्य ब्रह्मोन्धितेद्युक्त- 
तात्। अपने श्रौतस्य स्मारतस्य चस्वाध्यायस्य च रथा 
गः सुतस्य संस्कारभरणायकरणं च कनीयसा आदौ 
विवाहे कते ज्ये्ठस्य परिवितिखं प्रागुक्ते कनिष्ठस्य प- 
रिवेनृलं तयोश्च कन्यादानं तयोरेव च पिवाहहोमाया- 

` लियं कन्व सैधुनवर्जमेगुटीपरकषेपादिना दूषणं रेतः- 
सेकपर््यतमेधुने तु रेतःसेकः स्वयोन्यासु कुमारीम्वि- 
सयुकतसवात् । प्रतिपिद्धवृद्धिजीवनं ब्रह्मचारिणो मैथुनं 
तडागेत्यानमायपत्वविकयः यथाकराठमटुपनयनं बांध 
वानां पितृग्यादीनां त्यागः प्रतिनियतवेतनत्रहणपूर्वक- 

` मध्यपन भ्रतिनियतवेतनप्रदानपूर्वकमध्ययनं च अ- 
विक्रेयाणां विक्रयः सुवर्णायुरपतिसथानेपु राजाज्ञया अ~ 
धिकारः । महवामुदकमतिनंषदेतूनं सेतुेधादीनां म~ 
वर्तनं ओपधीनामरद्रणां हिंसनं भायदिल्लीणां वेश्या- 
लं रत्वा तदुपजीवनं श्येनादियज्ञेनानपरा दस्य मारणं 
मत्रोपथादिना वशीकरणं पाकादिदष्टपयोजनार्थमा्रवु- 
कषच्छेदः भनातुरस्य देवपित्ाुदेश्म॑वरेण पाकायनु्टा- 
नं निदितस्वानस्व रुशुनादेरसरूदनिच्छया भक्षणं वदि 
यूर्वकाभ्याज्तमक्तणे पुनः “गहितानाययोजंगश्पिः्सयु- 
्लातु { सत्यधिकरेअध्यनाधाने सुवर्णादन्यस्यसाद्र- 
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[~ अ ~ व्यस्पापह्रणं ऋणानां त्रिभिक्रणेररणवानिति श्रुत्युक्- 
नामनपाकरणंशरुतिस्मृतिविरूढशाखशिक्षणं नुस्यमीत- 
-वादनोपसतेयनं धान्यस्य ताच्ररोहदेः पशुनां च चौर्यं 
दिजासीनां पीतमब्ायाः च्चिया गमनं खीशुद्रेश्यक्षत्रि- 
यहनन॑ अदार्थकर्मौभावबुद्धिः एतत. प्येकमुपपात्छ 
यांधवत्याग इर्पनेनैव मा्रादीनां व्यागप्राप्तौ पुथग्वचे- 
नं िदार्थं पितृन्यादिवांधवत्याभेनावश्यमेतदेव भाय- 
शिक्तं भवति किंतु मान्रादित्यागप्रायधितान्यूनमपि ` 
भवर्वाति कुद्ूकभहः ॥ , ५ ॥ % ॥ 
जतिधंशकरमाह् मनुः। 

व्राह्मणस्य श्जः रर्त्घ्रातिरघरेयमथयोः । 
जैहयं च मशनं पुंसि जाति भंशाकरं स्मृतं ॥ 

व्राह्मणस्य दंडहुस्तादिना विंडक्रिया यदतिसयदु्ग॑पित- 
यात्रेयं खशुनपुरीपादि तस्प मयस्य च घ्राणं कुटिच्स्वं 
पुति च मुखादौ भेश्ुनमितयेतव् प्रसेकं जातिभ्रंशकरं 
स्पृतमिस्पर्थः ॥ % ॥ ॐ 7 
संकरीकारणमाह मनुः 1 
सरा्षोष्मुगेसानामजाविकवथस्तथा । 
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ` 

गर्दभवुरगोषटरिणदल्तिच्टागमेषमत्स्यस्पंमषिपाणं 
भरप्येकं वधः संकरीकरर्णं ज्ञातव्यमित्य्थः' अपावीक- 

रणाद् मनुः। 

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूष्यं । 
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अपात्रीकरणं ज्ञेयमसव्यस्प च भापर्णं ॥ 
अप्रतियाह्मधनेभ्यः परतिय्हो वाणि्यं शूद्रस्य परिच- 

यीऽनृताभिधानमिव्येतत् प्रयेकमपाव्रीकणं ज्ञेषमि- 
व्यर्थः ॥ मख्वह्माह् स एव 1 

रुमिकीटवयोहत्यामयानुगतभोजं । 
फरैषश्कुसुमलेयमधै्धं च मटावहं ॥ 

रमयः कुद्रनंतवः तेभ्य दपसस्युखः कीटा पक्षि- 
णां च हननं मयानु गतं यद्धोज्यमपि शाक एकन पिट~ 
कादौ रत्वा मयेन सहानीतं वस्य भोजनमिति कुदु- 
महः । मेधातिपिस्तु मयानगतं मयसंस्पृष्टमित्याह । त~ 
विव्यं तत प्रायधित्तमौरवाव् । फरुकाष्टपुप्पाणां चचौ- 
य स्वल्पेष्यपचपे ऽत्य॑तवेन्यमियेतत् परवयेकं मखाव- 
मित्पर्थः॥ ५ ॥ ०५ ॥ % ॥ ५ 
प्रकीर्णमाह विष्णुः ॥ यदनुक्तं तसकीर्णकं ॥ 

अनुक्तं अनकमिप्टतिकं पापमित्य्थः । वृहस्पतिः । 
~ समानयोः समो दण्डो न्यूनस्य द्वियुणम्र सः 

उत्तमस्यान्धिकः प्रोक्तो वाक्पारुप्ये परस्परे ॥ 

परस्परं वाकूपारुप्ये रुते आक्षिपकस्य दण्डः ययस- 
वाक्षिप्येण समो जात्यादिभिख्दा समो दण्डःसे न्यून 

दरा तस्थोक्तो दिभृणः उरछटण्दार्दिको दण्ड द्त्पर्थः। 

याज्ञवस्क्यः 
अद्धा ऽचेषु दिमुणः परसीपूत्तमेपु च । 
= 
१ लहिपएक र न्युर भ्षप्यनात्यायषज्ञया, 
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अधनेपु च आगेप्वपेक्षया न्पूनशीरयुणेषु अक्षिषु 
धरिकयुणस्यर्दो दण्डः परखीषु परभार्यासु उत्तमेषु आ- 
तषप्वपेक्षपा अपिकगुणेषु अर्दंलं दियुणवं चापराधानू- 

रूपं दंडस्य 1 एवमेव वाचस्पतिमिश्राः । काव्यायनोश- 

नसी। 
मोदासमादास्संहपात् प्रीत्या चोक्तमपैति यत् 1 
नाहमेवं पुनर्वदये दण्डार्धं तस्य कल्पयेत् ॥ 

याज्ञवल्क्थः। 
सत्यासस्यान्पयास्तोत्ैन्यूनगिंद्िययेभिणणी 1 
क्षेपं करोति चेदण्ड्वः पणानर्धूनयोदय ॥ 

न्यूनागाः करादिहीना न्युनेन्धिया नेवादिहीनाः। रै- 
गिणः कुिपरभृतयः तेषा ससेनासव्येनान्यधासेत्रेणवा 
सेपमाक्रोशं करोति चेष पणानरदवयोदश दण्म्यः। स~ 
स्वे च नेतरशून्यसू्वमसीति अस्य॑ इन्दरियवति दुद्रिय- 
भून्यस्त्वमस्तीतिं । अन्यथा सतोत्रं अन्ध एव चक्षुष्ना- 
नतिरयेनासीति वचनं । प्रयमवाकूपारुप्ये समजाति- 
गुणपिपयमेतव । अतदिपय एव वृदस्पिः । 

संमजातिगुणानां च वाक्ूपारुपये"परस्परं ! 
पिनयोऽभिहितः शासे पणा अरद्रयोदश ॥ 

विष्णुः ॥ सवर्णाक्रोराने दादशपणा दृष्ड्यः । ठीनवर्णा- 
करने पट्काणसेजादोनां ॥ तथा याज्ञवल्क्यः } ˆ 

अभिगेतास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह । 
शपन्तं दापयेद्राजा प॑चविशतिकं दमं ॥ 
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व्यासः। , 

पापोपपापवक्तासे महापातकशंसंकाः। 
आममध्योत्तमान्दण्डान् दयुरेते यथाक्तमं ॥ 

अव्र महापातकपदें अतिपातकपरमितिन परेण विरे- 
धः। एतेषा पापादिरशंसकानां ययाक्रमं परभममध्यमो- 
त्तमतसाहसो दण्ड इस्यर्थः । याज्ञवल्क्यः । 

पत्तनीये छते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसं । 
उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रयमसाहसं ॥ 

पतनोये रुते पातिव्यदेवुमिवरेहाहत्यादिभिः रुते आ 
करोगे इति च॑डे्रः। मनुः। 

शतं व्राह्मणमाफरुश्य क्षत्रियो दण्डमर्हति 1 
वेश्यो हद्धशने देषा शू्स्तु वधमर्हति ॥ 

आछरुश्य मध्यमेन वाकूपारुष्येणेति शेष ठति पासि 
जातः। देेत्याक्रोशगीरवापेक्षपा। वधलाडनजि्दाच्छे- 

दनादिरूपः । अरैव चण्डेधरस्वरसः ! मनुः 
विग्रः पंचाशं दण्ल्यः कषत्रियस्पाभिशंसे । 
वैरे स्यावदर्धपंचाराच्ट्े दादशको दमः ॥ 

अभिरसनमाकोशः वैश्ये शूद्रे चाभि सतीषे इतिवि 
वादाचैतामणिः। प॑चारातमिदयु्मे अपरौ वपरयोरि- 
ति मेधातिथिः । वृहस्पतिः । 

विप्रः शारदं दण्ड्यस्तु क्षवियस्यामिरंसपर । 
वैश्यस्य चर्पचाशच्छू्स्वादुतयोदश ॥ 
येग्यस्तु क्षत्रियाक्षपे देडनीयः शतं श्रयेत् । 
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तवर्द क्षतरियो वेश्यं क्षिपन् विनपरमर्हति ॥ 
शुद्राक्षेपे क्षत्रियस्य पणविशतिको दमः। ` 

शूद्र दस्यनुवुत्तौ वृहस्पतिः 
धमेपिदेशकेतां च वेदोदाहरणाच्ितः। 

आकरोराकश्च विप्राणां जिब्हाच्छेदेन दण्ड्यते ॥ ` 
पूनुः। ठ 

त्राह्मणक्षतरियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता । 
' च्राह्मणे सादसः पूर्वः क्षत्रिमे चैव मध्यमः॥ 
देदे ब्राह्मणक्षत्निययोः परस्परं पतनीयाक्तोकषे। विद्भृद्र- 

येरिवमेव । मनुनारदौ । - 
एकलजतिर्दजातिं तु वाचा दारुणयाक्षिपन् । ' 
जिन्हाप्राच्छदमाप्रोति जवन्यप्रभरवो हि सः॥ 
नामजातियहं तेषामतिद्रोहेण कुर्थतः। 
निक्षेप्योऽयोमयः शाकरुरज्वलन्नास्ये दशांगुखः ॥ 

एकजातिरिह शूद्रः उपनयनाप्नावप्त् । दिजाति ब्राह्म 
णादि दारुणया पातित्यायमिशंनरूपयेति कल्पत- 
रुः । जवन्यप्रभवः श्रुत्या पड्यासुषन्नत्वेन बोधितत्व(- 
तर1 एतेन संकरजातानामपि दिलातिं व्राह्मणादिजयं भर 
तु दास्णाक्षेपे ध्यं दुष्डः तपामि जघन्यजत्ित्वर्दिति 

चण्डश्वराद्यः। अयोमयः रोहमपः रंकु; कौरकः। दि 

जातीनां र्ते गोत्तमः॥ श्रो दिजातीनभिसंघाय निहु- 
स्य च वाकू्चण्डपारुप्य भ्यामंगमोच्यो येनापहन्यात् ॥ 
चनो जिन्दाेदः अंगताडने सदपंगमोच्यः येना 



चनुदृशस्तरंगः। २११ 

मेन् ताडयेद् तस्य छेदः! मनुः । 

शुत देशं च जातिं च कर्म शरीरमेव । 
वितथेन वषम दर्पादाप्यः स्याद्िशतं दमम् ॥ 

कमं तपश्चयादिरूपं शारीरं शरीरावयवं वितयेनास- 
सेन्। तेन यत्र शरुतदेशज्ञातितपश्चग्यशिरीरावयवं वि~ 
रत्य दर्पीदसत्यं वदृति त द्विशते दण््यः । उदाहरणा- 
न्येषां यया। नानेन वेदः श्चुतः नास्यारयावर्तो देशः नावं 
वपिभ्रः नानेन तपः कतं नायै दु्रमेह्यादि । दर्पः सगृणदा- 
र्थज्ननिन परावज्ञान 1 नारदः। 

अवक्रम्थ च राजानं धरये च ग्यवस्ितं 1 
निन्हाष्ठेदाद्भवेच्छुदधः सर्वस्वहरणेन वा ॥ 

भाज्ञवल्क्यः। 
राज्ञो ऽनिष्टपरवक्तारं तस्पैवाक्रोशकं तथा । 
तन्मनेस्य च भेत्तारं छिवा जिब्दः प्रवासपेत्॥ 

अनिष्टं अनिरटस्तोनादि मेवः स्वराष्रवृद्धयादिरेतुन्पा- 
पारचिता ! नारदः 1 

लोके$स्मिन्दाववक्तव्याववध्यौ च प्रकीतिती । 
चाह्यणश्चैव राजा च वौ हीदं विभृतो जगत् ॥ 

पत्तितं पतितेययुक्का चौ चौरेति वा पुनः। 
वचनासुल्यदोपः स्पान्मिथ्या दिर्दोपितां बजेत्॥ 

वचनाच शाच्ररूपाद्। अवापवादमाह् कात्यायन 
य॒त्र स्पात्परिहारार्थं पतिवलेन कीर्तितः। 
वचनत्तत् त्स्य दोपो यत विभावयेत् ॥ 
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यत्र परिहारार्थं पतितादिसंसर्मपरहिरार्थ पातिस्यादि 
कीर्तिततमिति विभावयति तत्र नदेोपदव्यर्थः बाज्ञिवल्क्यः। 

चैवियनुपदेशानां किये उत्तमसाहसः। 
मध्यमो जातिपुगाना प्रयमो यामदेशगैः ॥ 

ैविवो वेद्रयसम्पनः नृपः प्रनापारुकः ज।तयो 
व्राह्मणदियः तेषां पुगः सवः ! मनुः! 

मातर पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरं 1 

-आ्तार्यच्छ -दर्ज्य, याम न्वादयदुर- 

आक्षारयन् वाक्पारुप्यविपधीकुर्वन्। दण्डय : दत्य नुवृ- 
नतौ विष्णुः ॥ गुरूनाक्षारयन्का्पापणशतं ॥ बुदस्पतिः 1 

क्षिपञ्छ्नादिके दवाखचादशापणिके दम । 
उशना। „+ 
यत नोक्तो दमः सरवैरान॑त्यास्मुमहात्ममिः । 
तत्र कार्यं परिज्ञाय कर्चभ्यं दण्डधारणं ॥ 
इति विद्द्धिरचिते विवादार्ण॑वसेतुके । 
वाकूपारुप्यतरंगस्त॒ चतुदश उदाहतः ॥ १४ 

॥ 

पंचदशोभिः 
॥ अभ दण्डपारूप्यं ॥ 

तत्र मनुः . 
एप दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य त्वतः । 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारप्यानिर्णथं ॥ 

दण्डपारुप्यरक्षणमाड् बृहस्पतिः । 
` द्पापाणटगुहैभरमकर्दमपशिभिः। 
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आयुर्श्च प्रहरणं दृडपारुप्यमुच्यते ॥ 
नारदोपि । 

परगप्रेष्वभिद्रे्ये दृस्तपादायुधादििः। 
शस्मादिभिश्रावघातो ईडपारुप्यमुच्यते ॥ 
तस्यापि दषं त्रेविध्यं मृदुमध्योत्तम क्रमात् । 

, अवगूहननिम्ंकपावनक्षतदशनेः। 
अभिद्रोह हिंसा अवगूहुनं शघ्वायुयमनं । निग्शीक- 

पातनं निर्दयं शक्लादिषतनं । आरुषििक्षतदरशनपदेन 
विवक्षितमुत्तमं । बृहस्पतिः । 

भस्मादीनां क्षेपणं च ताडनं च करादिना 
भ्रथमं दडपारुप्यं द्मः कार्थोत्र मापिकः ॥ 
एप दण्डः समेपुक्तः परस्ीष्वधिकरेपु च। 
दिगुणखिगुणो ज्ञेयः मधानपेकषया बुधैः ॥ 

ताडनमव्रोयमनमविं । मापिकः राजतमापपरिमितः। 
समेषु जास्यादिभिसतुख्येपु विगुण इति जातिगुणास्या- 

मधिके बोदधन्यं । स्पर्शे आह् यीज्ञवल्क्थः । 

भस्मर्पकस्जःस्प्े दण्डो दशपणः स्मृतः। 
अभमेध्यपाण्णिनि्ूतस्परनि दिगुणः स्मृतः । 

समेष्वेव परशीपु दविगुणस्तृत्तमेषु च । 
हीनेप्वद्धदमो मोदमदादिमिरदण्डनं । 

अमेध्यं अश्रशेप्मनसकर्णयिचदुपिकामुकतोच्छि्ादि। 
पाणिश्चरणस्य पञ्चिमो भागः। चरण एव तास्पर्यमिखापै 

कश्वित् । नि्यूतं मुखनिःमृव रं एतैः सपश्ने प्रागुक्ता 
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दशपणाने दिरुणो दण्डः । परलीपुत्मेषु च दिगुण इ- 
ति.योजना ! दंतिपु अपरुटेषु मोदशिततवैकल्यं मदो म- . 
यादिजनितः विरूतावस्था । आदिपदादुन्माददिः संग्र 
हः । छर्यादौ विशेषयति कास्यायनः। 

छद्िमू्पुरीपायेसवे स स्पाचतुर्मुणः। ~ 
पद्ूगुणः कायमध्ये तु मूर्धि तष्टगुणः स्मृतः ॥ . 

आदिपदात् वसाशुक्रादयो यादाः आये शिरोव्यतिरि- 
त्तभे 1 एवमेव रलाकरः) अधःकाये इति मिश्राः। चतु- 
गणः प्रागुक्तपणातू 1 एवं पड्गुणादावपिं कात्यायनः ॥ 

उद्भरणे तु हस्तस्य कार्यो दादृशको दमः। 
स एव दगुणः पोक्त प्रतनेपु दिजातिपु । 

उद्वरणे दश्तस्य ्रहारा्यं उयमने पातने। हस्तस्थैवस- 
मे विदामिति पिवादर्चितामणिः । रत्नाकरे तु दिजाति- 
प्विस्यव सजातिष्विति पाठः } तवर व्यक्त एवार्थः) 
वृहस्पतिः 

उयतेऽश्मशिखकाष्े कर्त॑न्यः प्रथमो वमः 
परस्पर हस्तपाते द्दावरातेकस्तया ॥ 

अय चोभयेरिव सरमानजास्योर्दण्ड दति मत्यं । दण्ड 
पदिन इस्यनुवृत्तौ विष्णुः । दस्तेनोहूरयित्वा दश कार्पाप~ 
णान् विशंति । काष्ठेन प्रथमसाहसं शच्ेणोत्तमसाहसं । 
उत्तम॑परति अधमश्वच शखरमुयमयति तदा सहल प- 

५. दण्ड्यः । याज्ञवल्क्यः 
‰ रपा्यः सचतुमुणः इत्यपि पाटः 
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उद्र हस्तपादे तु द्शार्विरातिकौ दमौ 1 
परस्परस्य सर्वेपां शन्ते मध्यम साह.॥ 

एतन समानजातीयानामेव मत्वं । भसमानजाती- 
यनां तु दण्डातरस्य श्रवणात् । पणानुवृत्तौ शंवठ्सि- 

तौ ॥ प्रह्मरोयमे पट्पंचाशेत् निपातने दिमणं ॥ प्र्ि- 
यतैऽनेनेति प्रहारो दण्डादिः पटूपंचायत्. पडधिकप॑चा- 
शद् इदं चोहमवर्णेनाधमवर्णस्य दण्डो यमने बोद्धव्यः 
मनमुः। ॥ 

पाणिमुथम्य दण्डं तु पाणिच्छेदनमर्हति । 
पादेन प्रहरन् कोपाब् पादच्छेदनमर्हति ॥ 
सहासनममिपरेष्ुरुर्क्टस्पापरुटतः। 
कल्यां छताको निवस्थिः स्फिची वास्यावकर्तेयैष् ॥ 

. अवनिष्ठीवतो दपाद्रयेषठो च्छेदवेचपः। 
अवमूत्रयतो मेद्रमवशब्दयतो गुदं ॥ , 
केशेषु गृह्णतो हस्तौ छेदयेदविचारयन् । 
पाद्पेटिकायां च यवाय वृपणेपु च ॥ 

त्राह्लणविपपे शूद्रस्य दण्डोयं । ग्यक्तमाह् नारदः । 

वेनमिनावरे वर्णो ब्राह्मणस्यापराध्रुपाच् 

* तदंग तस्य च्छेतव्यमेवं शदधिमवाप्रयात् ॥ 

मनुः1 ॥ 
येन केनचिदेगेन हिस्यच्छेथासमत्यजः। 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरमुशासनं ॥ 

चेच्छरठं सयदि पा३ 
९९ 
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मनुष्याणां पशूना च दुःखाय प्रहृते सति । 
यथा यथा मदहुःखं दण्डं कुर्याचिथा तथा ॥ 

दुःखाय दुःखोदयमभिसंधाय तेन भरमाद्रुते च न धे- 
प इति दितं । नारदः! 

यैनगिनावरो वर्णो ब्राह्मणस्यापरा्चयाद् 1 
तदैगं तस्य च्छेतन्यमेवं शुद्धिमवाघ्रुयात् ॥ 

अवसो हीनवर्णः | त्था । 
राजनि प्रहरेयस्तु रुतागस्यपि दुमीतिः1 
शल्यं तमभ्नौ निपचेद्रज्मदर्याशवातिमं ॥ 

~य इति बाद्मणेत्तरपरं । 
म जातु त्राणे हन्पात्स्वपपेष्वपि स्थितम् 

इति विक्षेपनिपेधात् । तथा चायमर्थः। सापरारेपि श~ 
जनि रुतप्रहारं बराज्लणातिरिक शुर्मा्ेण्याद्नौ पचेदिति 
मिश्राः । चण्डेरसतु शूकमारोग्य यत् संस्छिगरते तव् शू- 
ल्यं तेन प्रथमतः शुख्नेदनेन पीडां विधायाभिपाकेन 
पोडाकरतनये्वथः इत्याह ! मनुः} 

येन केनचिदंभेन हिस्वच्छेयसम॑सयजः। 
छेतन्ये तत्तदेवास्य तन्मनोरनुरासनं ॥ 

रिस्याखहेतसंतैवणिकं अंत्यज; शूद्रः शूर 
दत्यतुवृत्ावापसनम्बः। वाचि पयि शव्यायामासने च 
समीमवतो दंऽताडनम् । वाचि युगप्नादः पयि ु ल्य- 
पद्मन शग्यासनयोरुपवेशनं सस्यम् । कात्यायनः । 

बाक्पारुप्ये यथैवोक्ताः भरतिंोमानुजेमवः! , 



पचदरोरमिः। २२१ 

तयैव दण्डपारुप्ये पात्या दृष्डा यथाक्रमम्] 
बृहस्पतिः । 
अंमावपीडने चैव पेदने खेदे तया। 
समुरयानव्पयं दाप्यः कल्टापहतं तथा ॥ 

समुत्यानग्ययं भग्रसंवय्नार्थं भेपजपध्यादिननकध- 
न्ययं । याज्ञवल्क्यः । 

एकं प्रता बहूनां च ययोक्तद्विुणो दमः। - 
कर्टापहतं देयं दण्डश्च हिगुणः समृतः ॥ 

हिगुणो दमः प्रसेक कट्हापहतं देयं कटे पयेनाप- 

हतं लुण्ठितमिति यावत्र । मनुः । 
भार्या पुश्च दापतश्च शिष्यो खाता च सोदरः । 

, ` प्राप्तापराध(लाञ्चाः सू एल्वा वेणुदटेन वा ॥ 
' पृष्ठतस्तु रीरस्य नोत्तमागि कदाचन । 
अततोऽन्यया तु प्रहदन्मापषः स्वाचीरकिल्पिपं ॥ 

साता कनिष्ठः पृष्ठतः नोत्तमे न मनंणि न्वापता- 
भ्पादिति रलाकरः पमः) 

भार्या पुत्रश्च दक्षश्च दासय शिष्यश्च पचमः । 
प्रामापरायाखाडयाः सपू रत्या वेणुदडेन वा ॥ 
-अधत्तातुप्र्स्यां नोतममि कथचन । 
अतो ऽन्यथा भवृचतु यथेक्तं दण्डमर्हति ॥ 

शिन्याडुयृ्नावापलम्यः ॥ अपराधेषु चैवं सततमु- 
पारमेताविास्तमुपवापस्तमुदकोपसरानमिति दण्डाः ए- 
यामानमा निवृत्तेः ॥ अस्यार्थः 1 उपारमेत सूफौ- 
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किभिस्तरसकुर्या् अतिश्रासमतिभीव्युत्पादनं उ्दैका^ 
परपशनं अतिशयपितशीतकारे पानीयसेचन यथामन् 

सच्छर्यनुस्रारेण आ निवुततरपराधनिवृत्तिपयतमिति । 

नार्दः। 
कथिव्छलादमनधिङ्क देपाखयरमभिग्रवेत् । 
देषखर्थगतिसाम्र्ु्त तत्र परीक्षणं ॥ 

आरमनश्र्कं नणादिरूपंरुत्वा परेमभिद्रवत्र अहम 
नेन चणवान्कतोऽपं दण्ड्यतामिति अनुगुख्याव.। देतु. 
रुवस्वराटिः अर्थः पयोजनं गतिः सनिधिगमनं साम- 
वं प्रहर्षमता ! काच्यावनः । * 

हेखादिभिनं पथयेवेदण्डपारष्यकार्णं 1 
तदा साक्षिकं तथ दिव्यं वा विनियोजपेत् # , 

साष्यभावे दिन्यं 1 बृहस्पत्ति. 1 ति 
„ आक्रुस्त समाकरोरशंस्ताडितः भतित्ताडयन्। 

हस्वात्ततायिनं चैव नापराधी भवेन्नरः ॥ 
वाक्पारुप्यादिना नीचो य॑ संतमभिरघयेत् । 
स एव ताडयंस्तस्य नान्वे्टन्यो महीभुजा ॥ 

नीचः शुद्रादिः संतं ब्राह्मणादिके स एव ब्राह्मणा 
दिव सस्य श्रेः । र्थे षष्ठी नान्वेष्टव्यो न दण्ड्य 

उ्यथः । रलाकरस्तु नीचोऽनुनमः सन्तसुत्तम स 
* एव उत्तम एवेदयं इत्याह । नारदः} 

 श्रपाकपण्डचाण्डालयेश्यावधकवृतनिपु 1 ` 
दस्तिपनास्यदासेयु गुवां चा्रमिंगेपु च ॥ 
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मर्पादत्तिकरमे सवो घात एवानुशासनं । 
न च तदृण्डपारुप्ये दोपमादहूरमनीपिणः ४ 

यमेते छतिवर्तरनोचमस्तान् नृपं नमेत् 1 
स एव विनयं कुर्यान तदिनयभाद्नृपः । 
मद्य देते मनुष्याणां धनमेषां मव्यत्मकं ॥ 
अतस्तान् घातयेद्राजा नार्थदण्डेन दण्डयेत् । 

उथ्या क्षतरवः चपाकः। 
क्षदुजातस्तोययां च खपाकर दति कथ्यते"! 

इति घचनात् । उ्रस्तु । 
शूद्रायां क्षत्रियाजातं पराहृस्यमिति दिजाः। 

इति देवलेन निर्णति यह्यः पण्डः छीयः चाण्डाटः 
शूदराद्राह्णण्यां जातः वधकवृक्तिः पवये एव वृतिर्जौप- 
नोप यस्म स वधकवृतिर्थीवरादिः हस्तिपो हरत्य- 
पिेहकः दासोऽत्र गृहनातादिः गु्गाचायांतिणः युथा 
चा्यवचनटद्वनकर्वा मर्यादा धर्मन्यवस्या सगे <वि- 

` ठंविततं धात एव ताइनमेव तनु ययापराधं चपाकादयो 
येषु ताडनं कुर्वते ते एयर्षा घातरूपं ण्डं कुर्युः । तेपा 
मसमय राना तं घातर्ूपमेव दण्डं । अर हेतु्मटा 

ति दृयादीवयर्यः । रलाकरादिपुरस्ठतोऽप्ययमेगारपः 1 
कास्वध्यनः 1! 

अस्पुदपपूर्तदासानां म्लेच्छानां पापकारिणां 
माविकलेम्वपरसूतानां ताडनं नार्यतो दमः 

पापकारिणोऽतिरायेन । प्रातिजेभ्यपरसूता निषादाद्- 
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दयः। विष्णुः! अजायोषटरूवाती दयेककरपादः कार्यः 
विमांसविक्रयी प्राप्यपगुघाती च कार्पपणशतं दण्ड्यः 
परुस्वामिने तन्मूल्यं दयात् 1 पशूनां पुंसत्वोपवातक्रारी 
च अरण्यपशुचाती च पचारातं कार्षापणान् पक्षिषातीं 
मर्स्यचाती च द्शकार्पापणान् कीठोपधाती कार्पा- 
पणं । अतस्तु जीविनाभिष दण्डः ॥ विमांस विरुदर्मासं 
्रसृगाखादिमां समितिं यावत् । अ्य॑ताभ्यासे तु याज्ञ 
वस्क्यः। 

कूटस्वर्णन्यवहरी विमांसस्य च विक्रयी । 
अङ्कहीनः प्रकर्तन्पो दाप्यश्चो्मसादसम् । 

कार्यायनः। 
त्रिमुणो दादशपणो चाते तु मृगपक्षिणां 1 
स्पैमार्जारनकुङशशूकरवपे मणां ॥ 

अयमत्यंत्ापरुटमुगपक्षिघाते निगुणरूपः । तत उ~ 
र्रुटवातेपु दशपणः स च प्रगिबोक्तः तत उर्कटवाते, 
दशपणः । विष्णूक्पंचाशसणस्वु अव्य॑तोररुटमूृमप- 
क्षिवधचिपयः 1 ॥ 

पञ्चारदुत्तमो दण्डः शुभेषु मृगपश्षिपु ॥ > 
इतिं वचनात् । मनुः । 
गोकुमारदेवपशूनुक्षाणं वृषं वथा 1 
वाहयन् साहसं पूर्व प्ाघ्रयादुत्तमे वपे ॥ 

गोकुमारी वृपेण संयुक्ता गौः देवाय दत्तः पशुः देवप- 
शुः उस्लाणं उस्ञस्ेचने, इत्यनुसारात् । बीजसेक्तारं वृषं। 
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वृषभपदेन जीणवुपो वोक्तः । मनुः । 
` छिननस्थि भिनयुगे विर्पक्मतिमुखागते 1 
अक्षभेगे च यानस्य चक्रमे तथैव च। 
छेदने चैव यंनाणां योक्ररश्योस्तयैव च । 
आगकरदे वाप्यपेहीति न दण्डं मनुखवीत् 1 

छिन्नमास्पे छिन्ननासाप्वंविरनौ भिनयुमे पुरोभिन- 
युगका्े ) तिर्यक्परतिमुसागते इत्यनेन तिर्यक मतिमु- 
से यत्तस्रतिरोधादागतमागमनं तेन तिर्यग्विरोधिग- 
मन॑ बलेन यत्परस्य यानस्याममनादि तदपि न दैडहेवुरि- 
सयुक्त । अक्षश्चकरमध्यं काष्ठं यंतराणां युगादधिन्यनानां 
योक्र युगवन्धनरसनुः रभिः भयरहः भाकदे चाप्यपेदी- 
ति दूरं मच्छेसमु्ैरभिनाये सारथ्यादिना शते तदनादरे- 
ण समीपमागतो यदि रमादिना पीञ्चते तदा सारथ्या- 
दिन दंड दुत्यर्थः। तथा) 

य्रातिवर्चेते युग्यं वैगण्यासाजकस्य तु । 
तर स्वामी भवेददंड्यो हिंसायां दिरातं दमं ॥ 

यनानभिज्ञः प्राजकः सारय्यादिः स्वामिना छतः वद- 
ज्नानाच युग्ये तुरगादि अतिवर्तते अतिक्रामति तम त. 
जन्पर्हिसा्यां सवामी दिशतं दण्डयः ` यत्र पुनरभिन्ञः 
प्राजकः सारय्यादिः स्वामिना सृतः तव पाजकस्यैव न 
स्वामिनः । तदिदमाह मठुः। 

भ्राजक वेदाः प्राजको दंढमर्ति । 
स चेत्पयि न रसंसुदं पशुभिर्वा रथेन षा ॥ 
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भमापयेसाणमृतखत्र दंडो विचारितः! ˆ , 
यब प्राजकः कौशरप्रयुक्तः पर्वाह्मंतरेण यानप्राते- 

सेधः भाणिहिसहितुभंवति तापि श्राजकस्य दंे वि~ 

चारतो निश्वित इव्यर्थः \ इदां माणिविशेषे साध्य 
दंऽपिशेधमाह मनुः! 

मनुष््रमारणे किम चौरवत्किल्विपं भवेत् । 
पाण्यित्सु महस्स्व गोगजोष्रदयादिषु ४ । 

जत्र चौरवदित्यनेन सति सादसे योऽर्थदंडः सोऽ- 
तिदिश्यते न तु वधेड्स्याद्धैवा्नावाव् उत्तरा गवा- 

दिषु अरधूलामिधानासंगतेः। वथा । 
द्रकाणां पशुना च हिंसायां दिशतो दमः। 
पच्चाशतु भवेदेडः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ 
गदभाजाविकानां च दंडः स्यात्पचमापिकः 1 
माषिकस्तु भेदः धशुकरनिपात्ने ॥ 

शुद्रस्वमल्पपरिमाणत्वं तवे वयल्लः कठकनादीनां जा- 
वितोऽइजादौना 1 शुभमृगा रुरपभूतयः शुभपक्षिणः श~ 
कादयः । मापक्रो दिरूप्यशृष्णठे इति पारिजातः । का- 

स्पायनः। 

प्रमापणे प्राणभृतां मिरूपं तु दापयेत् । 
तस्यानुरूपं मूल्यं वा देड इव्यव्रवोन्मनुः ॥ । 

~ भतिरूपं प्रमापितप्राणिगुणदिना समं एतच्च परति 

स्मपादिदानं स्वामिने । < 
दति विददिरविते विवादार्णवसेतकष । । 
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दण्डपारुष्यधमयिरूधिः पंचदशी गता ॥.१५ ॥ 

पोडशोमिः 
॥ ॥ अथ स्तेयं ॥ 

सत्र मनुः] 

एषोऽविेनाभिदहितो दंदपारुष्यनिर्णयः!* ` 
स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विर्धिं दंडविनिणये ॥ 
स्यात्साहसं खन्वयवत् प्रसमं कम॑ यच्छतं ॥. 
निरन्वयं भवेस्लेयं छृत्वापग्ययते च यत्! 

अन्वयवत् रक्षकयुरुपसमक्षं तेन प्रसभं बलाक्कररिणा- 
पहत्यापहारमगोपयतो ऽपहरणं साहसं निरन्वयं रक्ष-; 
कपुष्पासमक्षे अपन्ययते अपदहतमिव्यर्थः। तेन यत्रा 
पदार्यापहरणं भवति तत्स्ेयं ॥ अथ लेनाः । तत्र मनुः। 

दिविधास्तस्करान्वियात्पर्रन्यापहारिणः। 
, भकाशांश्वाप्रकारांश्च चास्वक्र्महीपतिः॥ 

स्वचिङ्धैरेष विज्ञेयाश्वरिसस्कसेदिभिः! 
स्वचिङ्गवोरचिङ्कैः । वृहस्पतिः । 
भकाशाश्चापकाशाश्न दिविधालस्कराः स्मृताः १ 
भ्रज्ञासामर्ध्यमायामिः पमिनाल्ते सहलशः ॥ 

रज्ञा पशट्रन्पापहारातुरूपा माया परव्यामोहनं तथा । 
नैगमा वैयकितवाः सभ्योक्ोचकवंचकाः। 

.. दैवोौत्पादविदो भद्राः शिव्पत्ञाः प्रतिरूपकाः ॥ 

| पि “ दव्वापद्धयते च यद् ” इति पको द्रत त~ 
स्यार्थः । स्वामिपरेसं डदं र्स्रं भवेन् । यब हतवा अपन्ुते तद~ 
पि स्तेयमेव इति } व ५ 
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अक्रियाकारिणश्नैव मध्यस्थाः कूटसाक्षिणः ` 
प्रकाशतस्कर हेते तथा कुह्कजीविनः॥ . 

नैगमाः कपटतुलादिधारणहयारार्थहारिणः । वैया रोगं 
भ्रफोप्यार्थहारेणः । कितवाः कूट्देवनेनार्थहारिणः सं- 
भ्याः पार्षदाः अर्थरोभेनान्यायवादिनः उत्फोचकाः 
कार्यादिकारिणः सन्त उत्कोचग्राहिणः दंचकाः संमू- 
योयतानां मरच्छायेतरार्थयाहिणः देवं भाग्यं भद्राः शा~ 
न्तिनियुक्ताः शतिहेतुमरुतवैवार्यहराः शिल्पज्ञाः कूट- 
शिस्पेनार्यहशः कूटसाक्षिणो यथावादेन व्यवहारसा- 
क्षिणः कुहकजीविन इंद्रनालादिना्हारिणः । नारदः । 

भरका्वंचकास्तन कूटमानतुखश्िताः 1 
उस्कोच्काः सोपाधिकः कितवाः पण्ययोपितः ॥ 
प्रतिरूपकराश्रैव मंगखदेशकरिणः। 
दस्येवमादयो ज्ञेयाः प्रकाशतस्करा सुषि] 

सोपाधिकाः ये अभयं मार्या वा दर्भवित्वा परस्य घन 
` मपदह्रंति 1 म॑गखदेशकारिणः मंगलादेरदारार्थह्राः 
इत्येषमादय इत्यादिषदेन नानापण्योपजीन्यादयो घा- 
हाः { नारदः 1 । 

अप्रकाशास्तु विज्ञेया बदिरभ्यन्तराश्चिताः। 
सममत्तपरमत्ता्तान्सेमुप्याक्रस्य ये नराः ॥ 
सन्धिच्छिदः पांयमुपो दिचतुःपादहारिणः 1 
उरेपकाः सस्यहरा ज्ञेयाः प्रच्छनतस्कराः ॥ 

उरेपकाः रक्षकस्यायत एवनवहितस्य ष्टि व 
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अयितवा्थहारिणः 1 सस्यहरशब्देन प्रच्छन्ारकमने 
विवक्षितं । रत्नाकरकारधुवान्यन्यानि वचनपटयान्य- 
नतिप्रसोजकत्वेनेपेक्षिततया अंयबाह्ुल्यभिया च नेह 
ठिखितानि । मनुः 

तेषां दोपानक्भिर्याप्य स्वै स्वे कर्मणि तच्तः। 
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक् सारानुसारतः ॥ 

अभिख्याप्य लोके कथाया सारशब्दो ऽनापहतध- 
मपरः तेनापदयतधनानुसारेण तान् दंडयेदियरथः । बृ्- 

स्पतिः। 
संसर्मचिङ्कलोप्ैश्च विज्ञाता राजपूरुपैः। 
भरदाप्यापहतं शास्यो दमैः शा्प्रचोदितैः ॥ 

संसर्गः प्रमितैश्वीरिः सह मेलनं चिद्धं चौरत्वकिगं सं- 
धिखनिच्रादि खोष्नं चरितद्रष्यं एपामन्यतमेनापि चौर- 
मवधा््यं चोरितद्रमपं तद्र द्रन्यस्वामिने भरदाप्प राजां 
शाखदृषटेन दण्डेन तं शासयेदित्यर्थः! मनुः। 

परमे यल्मातिश्ठसतेनानां नियहे नृपः। 
स्तेनानां नियहादस्य यशो रां च वर्धते ॥ 
अभ्यस्य तु यो दाता स पूज्यः सततं नुप । 
स्न हि वर्ते तस्य सदेवाभयदक्षिणे ॥ 

॥ अथ प्रकाङातस्करदंडः ॥ 
तत्राह व्यासः! 
पुखामानविरीषेण रख्येन गणनेन च 1, . 
श वृद्िद्दसेन मुष्ति वणिजो जनान् ॥ 

.। 
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तद्न्यसदरौ्रनयहीनमूल्यैर्वि मिश्रणं । 
कुर्वत्यौपयिकाश्वान्ये पण्यानां परिवर्तने ॥ 

याज्ञवल्क्यः । 
सानेन तुख्या वापि पोपमएटममाह्रेत् । ` 
देहं स दाप्यो दिशतं बुद्धी दानौ च कल्पितं॥ 

मनिन कपटमानेन वाकारोऽनास्थायां तेन पेखवे , 
नापि छदभकरेण कपटतुखादिनापि यः.परद्रव्यस्या- 
ष्टमोरामपहरति स पणशातद्वयं दंड दाप्यः । वुद्धौ हानौ 
चेति ।यस्तु नवमांश सोऽटमनभागन्युनं दिशतं यश्च स- 
परमां सोऽटमघ्नागं दिशतं दाप्य इत्यर्थः 1 बाचस्प- 
तिमिश्रेणाप्येष एवाऽर्थो ऽनुव्णित्तः 1 शंखलिखितौ ॥ 
ूटतुरखामानपतिमानन्यवदहारे शरीरेगच्छेदे वा ॥ मा. 
ने भ्रस्यादि शारीरो सुंडनादिरूपः अंगच्छेदः कर्णा- 
विच्छेदः कूटतुल्यमानेन कूटपतिभानेन वा यो न्यवह्- 
रति बहुधा तस्य सुंडनं यस्तु तच्छीखः तस्यं कर्णादि- 
च्छेदः कार्यं इति मिश्रभद्याचार्याः । इयं गौरवागौरवा- 
भ्यां विकरपस्थितिरिति रलाकरः । भनुः । 

समै विषमे यस्तु चदे मृल्येतो ऽपि घा। 
स प्राग्रुयादमे पूर्व नरो मध्यमप्रैव वा ॥ , ~ 

समैः साधारणैः पराः पिषमे विरसं । यस्तु परि 
वर्तनेन मूल्येन वा गृणन् परस्य पष्ठभागहानौ साई प- 
णशतदयं \ पंचाददिभागहानौ तु पेचपणशते दई. दाप्य 
इत्यथः । एषमेव इञयुधादयः! तधा 1, = । 
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अवीजयिक्रय यस्तु बीजों तथैव च । 
मर्यादाभिदकश्ैव विरतं परा्ुपादधं ॥ 

अबौजविक्रयी अबीजं भीजतया यो विक्रीणीते बी- 
जोककर्पीं उपमपि गीजं थठेन यो हरति मर्यादाभेदकः 
देशजातिकुख्शाखराजलेकस्थित्यतिक्रमकाप्रे विरते 
वधं कर्णादिच्छेदनरूपं । बुहरपविः। 

प्रच्छन्तेदोषव्यापरिश्रपुनःसंस्कतविक्रयी । ~" 
पण्यं तद्विगुणं दाप्यो वणिग्दंदं च तसम ॥ 

प्रच्छनदोपो गोपितदोपः व्यामिश्रं अपद्रवयमिभ्रितं 
पुनः संर्छतं विक्रथ्य पण्यं पुरातनं शाणादिना पुनर्न 
वीरृतं य एषामन्यतमं विक्रीणीते स॒ विक्रीतभाजनात् 

दिगुणं भाजनादिके कतरि विक्रीतवस्तुसमे च दंडं रा- 
जनि दाप्य इस्यर्यः । याज्ञवल्क्यः! ~ 

मिथ्या वद्न्परीमूणं शुल्कस्यानादपाक्रमन्। - 
दाप्यस्खष्टगुणं यश्च स व्याजक्रयनिक्रयी ॥ 

पण्यस्य परीमाणमतथ्यं वदन् क्रयादो कर्चन्ये आ- 
पणं परिदर्सकूटं कयं विक्रयं वा कुर्वनप्रहतपण्धाद- 
छमृणं दंडं दाप्य इत्यर्थः । विष्णुः ॥ शुल्कस्थानमनाक्र- 
मन्सर्वापहएमघ्रुपात् ॥ विक्रयादौ कतैव्ये मापण प- 

-रिहरन्सवंरवं दंसयः इत्यर्थः । इदमभ्याते याज्ञवल्क्यो 
क्त पुनरनभ्यास इत्यविरोधः । याज्ञवस्क्यः। , ` 

7" ~ नुक्चात्तनमानानां कूटरुनाणकस्य च {~ 
एभिश्च व्यवहर्ता यः स दाप्यो दममुत्तमम् ॥ ; 
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तुत सुवर्णादितोलनदंडः शासनं रजसंव॑पि चिन्हम्। 
नाणक सुद्रामानं टेकादि य एतान् कटान् निर्माति यो 
वा तेन व्यवहरति स पणसहलं द्य इत्यर्थः । तथा । 

अकूटं कूटकं तरते कूट यश्राप्यकूटके । . 
सनाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसादरछ । ` 

नाणको सुदरेति व्याख्यातं यो मुद्रापरीक्षको दौरम्या- 
दिना मंदा मुत्र भद्रां भद्रां वामं वरते स सहलं प 
णान्दृण्डय इत्य्थः। विष्णुः ॥ उत्तमं साहसं दं्यो भि- 
षडमिध्याचरननु्तमेपु मध्यमं मध्यमेपु प्रभं तियतु ॥ 
ग्पासः। 6 

अनिच्छन्तममूमिज्ञं संयोज्य न्यसने नरं 1 
` अपकर्पति तद्धन्यं वेश्याकितवरिटिपनः। 
अनिच्छैतं भवृष्यनुन्मुलं अभूमिज्ञं कार्याकाय॑ज्ञानही- 

नं । एते विन्नन्धवंचका इति भाषः । वृहस्पतिः। 
अन्यायवादिनः सम्यास्तथैवोत्कोचजीविनः 1 
चिश्रच्धवंचकाश्वैव निवस्याः सर्वं एव ते । 

“ याज्ञवल्क्यः} 

3. ` उत्कोचजीविनो द्रन्यहीनान्रुसवा विवासयेत् ।, 
तथा वृहस्पतिः 1 8 
ज्योतिर्न तथेत्पातमविदिस्वा तु ये नृणां । 

--श्रावयेत्य्थलांभेन विनेथास्ते ऽपि यलतः। 
याज्ञवल्क्यः 1 

-वसानखीन्पणाय् दाप्यो रजकस्तु परांशुकं । 
९ दटघ इत्यपि पाठः ॥ £ 



< बोडशेोर्धिः ~ १३३ 

~ विक्रयावक्रयाधानयां चितेषु पणान्दश;। ~ ~~, 
अवक्रयो भाटकं आधानं बंधकीकरणं । याज्ञवल्क्पः। 

कूटस्वर्णन्यवहारी पैमांसस्य च विक्रयी । 
अगहीनः प्रकर्तव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहक्षं ॥ - 

असवे ओपवदियोगास्सुवर्णभरममुर्पाय यः कया- 
दिन्यषहाई करोति यो वा चादिमसिं हरिणादिमाससे- 
न प्रकाश्य विक्रीणाति स पणसहलं दडमादाय नासाद॑- 

न्तकरशून्यः कायं इत्यर्थः। एवमेव विवादचितामाणेः 
भनुः ॥ 

सबकटकपापिष्ठं हेमकारं तु पाथिवः। 
परवर्तमानमन्याये च्छेदयेखवशः रैः । 

कंटकः भ्रकाशतस्करः भवर्वमानमिति नित्यप्वृ्ती 
लट् । तेनान्यायाभ्यासेऽयं देड इत्याहुः । कात्यायनः। 

मृषर्ममणिमुद्रायःकाछवल्कख्वाससां । 
अजाती-जातकरणे विज्ञेयो ऽ्टगुणो दमः॥ 

लधुभूल्यकानामेतेषां वस्तूनां कोशेन बहुमूट्यकव- 
स्तुसाद्श्यं समुसपाय विक्रयी पररुतमूल्यादधिकं यत्स 
स्ते तद्गुणं दर्म दाप्यः । अत्र रलाकरोक्तोगाहरणं । 
यधा मृदि कस्तूरिकामोदसश्वारेण कस्तूरिकिति। चर्मणि 
वर्णोल्करपोरपादनेन व्याघ्रचमेति । स्फटिके टीहित्यत्चर्- 
णेन पद्यराग इति । का्प्सिके सूत्रे गणो्कर्पा धानेन पृट- 
सूभिति । कार्प्णायते वर्णो्कर्पाधनिन रजतमिति बि. 

श स्वदथो चश्चिते वा द्राति 
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ल्वकाष्ट चंदनामोदसेचारेण चंदनमिति कार्पातिकेषा 
गुणाधानेन कौरौयमित्यादि । तथा 1 

, , समुद्परिवर्त च सारभाण्डं च छतरिमं । 
आधानं विक्रयं वापि नयतौ दंडकल्पना ॥ 

भिन्ने पणे तु पद्ाशात् पणे तु शतमुच्यते । 

दिपणे दिशतो दण्डो मुल्यवृद्धौ च वृद्धिमान्! 
समुद्रः संपुटः सारभांड सारभूतं पण्यं मृगपदादि त- 

था च तुच्छं संपुटे पूर्णत्वेन भकाश्च रृत्रिमं वस्तु ता- 
लिकलत्वेन वा प्रकाश्य न्यस्तो विक्रीणानस्य वा दडः। 

स च कीटगिलत्राद भिन इत्यादि भिन्नो न्यूनः अर्थात् 
पणात् तेनं पणन्यूनमूल्ये वस्तुनि तथा कुर्वतः पचारा- 
त्पणाः। पणमूल्यं तु शतं पणाः! दिपणमूल्ये पणशतद- 
यं 1 इतोपिकमूल्पादौ स्वनेमैव करमेण दडवुद्धिः कार्थ्य- 
स्यर्थः । बृहस्पतिः । ॥ 

अल्पमू न्यं तु संस्छत्य नयंति बमूल्यत 1 
स्रीनारकान्. वंचयंति दैल्या अर्थानुरूपतः॥ 

- हेममुक्ताभवाखायं कुर्वति रुम तु ये । 
वरे -मूल्यं मदाप्यास्ते राज्ञे च दिगुणं दमं । 

दविगुणं दमं दिगुणं॒विक्रोतताटगड्न्यमूल्यापेक्षया ! 
सा्ञवल्कर्यः 1 ध 

अशचौ सुवर्णमक्षीणं दविपरं स्जते श्ते । 

उषट-बपुणि सीसे च ताने पंचदशायति ॥ , 
सचरणं शुद्धसुर्णं अन्यारशस्य क्षयिस्वादिति तेन शरु- 
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दसवें नकतंदिनमपि देदह्माने क्षयो न , भवति । त- 
था रजतपलशते पठ्दयमेव तथा तावति शुद्धे बपणि 
सीसे च अटपटमेव । तथा तावति ताम्रे पर्पंचकं 
तादशेऽयसि दृश.पानि क्षीयते इवर्थः । तथा च 

ततोऽधिफं कषयं वदन् वणिक् देव्य. इति भावः 1 
याज्ञवल्क्यः । 

शति दशपखा वृदिरौर्णे कर्पासिके तथा । 
मध्ये प॑चपत्र सौत्र सूष्ठे तु बिपल्य स्मृता । 

स्थूरसूत्रे कार्पासिके आविके वा शतपमिति वपना- 
य प्रये उत्ते दशपराधिकं वासो भवति मध्पविधसू- 
त्रे पेचपलधिकं सृष्मसुत्र त्रिपलाधिकमित्यर्थः 1 % 1 

॥ त्थाऽप्रकारातस्करदंडः ॥ 
ये तु तस्कराः सधे रुत्वा अनेकविधधनमपहरति राः 
जा अपहतसर्वदरव्यं स्वामिने दापयित्वा तेषां चौराणां 
हलौ छिखा ती्णशूठे निवेशयेद् । तदाहतु्मनुव्यासौ! 

संधिं रुवा तु ये चौर्यं राजौ कुवंति तस्कराः । 
तेषां छिच्वा नृपो हस्तौ तीणे शूरे निवेरयेन् ॥ 

निवेशयेदित्यत्र तानिति रपः } एवमुत्तरवचनेपि सं- 
पिच्छैतारमिति रप इति बोध्यं । 

संधिच्छेतानेकविधं धनं पराप्नोति वै गृहाद् । 
प्रदाप्यः स्वामिने सर्वं छतं शु निवेशयेत् ॥ 

एतत्तु अभ्यासे ! यया बृहस्पतिः । ~ 
ˆ संधिच्छिदोऽसरुये तान् भठमातेपते सत्तः ॥ “ 
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पाधचैर्ये विशेषयति स एव 1 ̀ 
तथा पांथमुो वृक्षे गरे बध्वावलम्बयेत् । 

भत्र वादीचौरास्तु वृक्षादावुदधनीया दव्यर्थं इति मि- 
शराः} नारदकात्यायनौ ॥ = । 

स्वदेशघातिनो ये स्युस्तथा मार्मनिरोषकाः। 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा शूरे निवेशयेत् 1 

अस्यायमर्थः 1 यस्य राज्ञो देशे ये चौरा निवस्तति त- 
ाजदेशस्तेषां चौराणां स्वदेशः ॥ तादयातिनः स्वदेश- 
धातिनः । एतेन परदेशवातिनां ` चौराणां रज्ञा सर्व 
स्व्रहणं न कर्तव्यमिति भावः। मनुः। 
* पुरुषाणां कुखीनानां नारीणां च विशेषतः । 

मुख्यानां चैव रानां इरणे वधमर्हति ॥ 
कुटीनानां सक्कुख्जातानां मुख्यानां मरकतादीनां । 

तज नारीपुरूषयोर्वधे विशेषमाह वृहस्पतिः! 
मलुप्यदारिणो राज्ञा इग्न्यास्तु कटाभिना । 

सीहतां दहशयने दग्धन्यो घै कटान्निना ॥ 
कटो वीरणः तथाच कटेन वे्टयिसा वस्भषेन कटरा 
भिना दास्या इति पूर्वमतीकार्यः । पज सैहशयने इ- 
स्यपिकं । व्यासतः ॥ 

नरतां हस्तपादौ च्छिष्वा स्थाप्यश्नतुष्पथे 1 
इदे तु मध्यचिवपुरुपापहरणे 1 व्मासः। ति 

पुरुषं हरतः प्रोक्तो दंड उत्तमसाहसः! , ` ` 
सचस्व हरतो नारी कन्यां तु इरतो वधेः ॥ 
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इदमपरशटकन्यापहरणे । तया । 
वािकारणबावनां चाददीत वृहरपतिः । 

सर्वस्वमित्यनुषंगः । हरणेदस्यपि पूरणीयम् । मनुः । 
गोपु ब्राह्मणसंस्थासु तूलिकायाश्च भेदने । 
पशुनां हरणे चैव सयः कार्योऽर्दुपादिकः 

महापथुनां हरणे शच्राणमौपधस्य च । 
काठमासाय कार्थ च राजा दंड प्रकल्पयेत् ॥ 

ब्राह्मणसंयासु बराह्मणस्वामिकासु तूकिकाया भेदनं 
नासाभेदनं त्वेह वाहनार्थमिति रत्राकरः । पशचवश्रमि 
मिदाखनकुरुग्यतिरिक्ताः शषद्रपशवः। तथोर्विशेषश्रवणा- 
न्महापभूनां हस््यश्वाद्ीनां कालो युद्धदेः क्यनारो6+ 

णादि तेन युद्धायवसरे ऽ खायपहरणमविदंडाय दंडक- 
ल्पनं च वक्ष्यमाणयाज्ञवल्क्यवचनात् । नारदः । 

महापशयुन्सतेनयतो दंड उभमसाहसः। 

मध्यमो मध्यमपरान्पूरवः ुद्रपरौ हते ॥ 
स्यासः। 
› अश्वहतता हखपादौ काट छिच्वा भरमप्यते। 

एतच दिशि्ाश्वहरणे सामान्याशचहरणे तु विष्णुनैक- 
करपादादिकल्वस्य प्रतिपादनात् । याज्ञवल्क्यः । 

बंदिगााष्वथा वाजिङुजसणां च हरिणः । 
प्रसद्म घातिनश्चैव शूलमासेपयेनरा् ॥ 

मनुः ॥ 

कोष्टायारायुधागाददेवतामारभेदिनः । 



२१८ विवादार्णंवसेतुः 

इस्त्यश्चरयहर्ृश्च दन्यददेवाविचारयन् ॥ 
कोष्ठागारं धान्यागारं अविचारयन्कर्मणि निशिते अ- 

विङयमानः। विष्णुः) गोओोषटगजापहारकेः एककरपा- 
दिकः कार्यः अजायपह्परी एककरश्च ¦ करितुरगाचना- 
व्यन्तापरूटाबुक्तौ परथमाशास्यौ वा गुणवान् समयो वा 
न् युद्धस्येत्यतः शासनराधवं 1 व्यासः । ४ 

पशुहतुश्वार्खपादं तीक्षणशल्ेण कर्चयेत् 1 
तस्य एकपादं कण्वकुदायादिना छिन्यादित्यर्थः ॥ 

धान्यं दशभ्यः कुंमेभ्यो हरतो ऽप्यधिकं वधः! 

शेषे ऽप्यकादशगुणे दाप्यस्वस्य च तद्धनं ¶ 
* भरमाणस्थपुरूपस्य भमाणस्थकरस्य दादश्मिः भसू- 
तिभिः कुडवो भवति चतुर्भिः कुड्यैः भस्यो भवति च~ 
तुभिः प्रस्थैरादकः चतुर्भिराव्कैर्द्रोणः कुम इति विवाद्- 
वितामणिः। 

दृश द्रोणा भवेत् खारी कुम्भोपि द्वोण्विशतिः। 
" द्रोण उक्तो मिताक्षरायाम् । 

अष्टगुष्टिर्भवेत् कुथः कु्चयोऽटौ च पुष्कलम् 1 
पुष्कलानि च चारि आढकः परिकीर्मितः ॥ 
चतुराढको भयेद्रोण इत्येतन्मानरक्षणम् । 

इति स्मातभदाचा्याः । दशाभ्य इति इतोप्ययिकं 
धान्यमपहरन्मारणीयः न्यूनं स्वपष्रन् तरसमं चान्यं 

स्वामिनि तदेकाद्शगुणं च राजनि दंडतवेन दाप्य ङत्य- 
्थः। अन्येतु । 
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पठं च कुडवः प्रस्थ आढको द्रोण एव च । 
धान्यमनिषु योद्धग्याः कमशोऽमी चतुर्गुणाः ॥ 
द्रोणैः पोडशिः खारी पशात्या कुंभ उच्यते ! 
कुभैस्तु दशभिवहो धान्यर्सस्या प्रकर्ता ॥ 

विंशत्या द्रोणैरिन्यन्वयः । एतदाक्यानूसरिण च कम~ 
माह मनुः 1 

केतरिक्यासये देडो मागादरगुणो भ्वेत् । 
तद्द्र भृर्यानामन्ञागककर्षकस्य तु । 

सस्यभागन्यवस्यया भूकपेकस्य दोपेण सस्यनाशे स्व- 
भ्ामाद्शगुणस्तस्य दंडः तद्धत्यस्य दोपेण तन्नाशे सव- 
भागात् पंचगुणः कर्पकस्य दढ दव्यर्थः । अवे च दद 
राज्ञा ग्रह्मः। भृस्वामी तु तद्धिनारितं स्वगराह्च सस्य 
मागं ततो कभते इति द्र्टग्यं । मनुः। 

परिपूतेु धान्येषु शाकमूरफलट्पु च । 
रिरन्वयः शत ञ्यः सान्ययोडईद्धरत द्म 

निप्पुलाकीरुतेपु स्वल्पधान्येषु अपहेषु शाकमूरफ- 
लेषु वा निरन्वयः यहणहेतुपरीतयादिसंवेषभून्यः शतं प~ 
णान् द्यः 1 वत्संबेधवांशरतर पचाशसपणान् दंडः । 
खलस्यधान्यहरणेऽयं दंडः । गुहस्यधान्यहरणे पूर्वोक्त 
एव दुड इत्यविरोधः 4 तथा। 

पुष्येषु हरति धान्ये गुल्मवछीनयेपु च 1 
` अँस्पेप्वपरिपतेषु दंडः स्यात्पंच रुष्णखाः॥ 
९ अन्ये्वपृरिूेषु इत्यपि पाठः एदिद्ृष्यने स्यामः मन्येषु घ 

न्न ॥ 
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इस्त्यश्वरथहर्ृश्च इन्यदिवाविचारयन् ॥ * 
कोठागारं धान्यागारं अविचारयन्कर्मणि निश्रितै अ- 

विरुबमानः। विष्णुः ॥ गो ोटूयजापहारकः एककरपा- 

दिकः कार्यः अजा्पहारी एककरश्च ! करितुरगावत्रा- 
व्यन्तापरुटावुक्तौ प्रथमाशास्यौ वा गुणवान् समयो वा 

न् युद्धस्येत्यतः श्रासनलाधवं । व्यासः 

पशुह्तुशार्दपादं तीक्ष्णशलेण कर्चयेत् । 
तस्य एकपादं कुण्वकुद्वाखादिना छिन्पादियर्थः॥ 

धान्ये राभ्यः कुंमेभ्यो इरतो ऽप्यथिकं वधः। 

~ -शेमे ऽप्येकादशगुणं दाप्यखस्य च तद्धनं ॥ 
* ्रमाणस्यपुरूषस्य प्रमाणस्यकरस्य दादशमिः भ्सू- 

तिभिः कुडवो भवति चतुभिः डः मस्यो भवति च 

तुभिः ्रस्मैराटकः चतुभिरादकै्ोणिः कुंभे इति विवाद्- 

चितामणिः। 

यिकसुव्स्य तनमे कर्भोपि ब्रोणिशतिः 

स्तच्छेदः कार्यः 1 तदूनपचविरार 

ल्परनवतादशास्राणां वा हरणे अपहतेकदिरदुन 
1 ~ 

डः! तदूतसुधणंस्यं वन्मूल्यरनतताटशव चा बारहरणे 

वानम् 1 तदुनसुवणंस्य तन्मूल्यस्जततादरावक्ञाणा ` 

चा हर्णे कर्णच्छेदः कारैः । देनी रजतस्य वा रातकः 

पपिकस्य दथा वाससो वा शताधिकस्य इतौ वध्यः
 । प~ 

आशदयिकस्य तस्य हता च्छिनदस्ः क्यः । तदृनमू- 

स्यस्य ती एकादशगुणं तन्मूल्यं वा दाप्यः अपुहत- 
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पठ च कुडवः भर आदको द्रोण एवे च । 
` धान्यमनिषु गोदन्याः कमशोऽमी चतुर्मुणाः ॥ 
"द्रोणैः पोडशभिः छारी विंशत्या कुंभ उच्पते। . 
कुंैसतु दशभि्वाहो धान्यसंस्या भकीतिता ॥ 

विशल्या प्रोभैरिन्यन्वयः। एतदाकेयानुसारेण च करम- 
माह मतुः! । 

्षतिकस्यार्यये इडो भागादशगुणौ भवेन् । 
तदर्दद्ो भृत्यानामन्ञानाककर्पकख तु। 

सस्यभागव्यवर्थया कर्षकस्य दोपेण सस्यनारे सव 
भागाद्रशगुणस्तस्य दंडः तद्च्यस्य दोपेण तनना स्व- 
भागात पंचगुणः कर्पकस्प दह इव्यर्थः! अपं च देढे 

गन्ना यामः ! भूस्यामी तु तदिनाशितं स्वयाह् सस्प- 
मामं ततो रभते इति द्रव्यं । मनुः! 

परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफुू/ +, 
त ह पृञ्धंपतमये अपद् अथ- 
ग्ि ४ तच दाप्यः सरः । व्प्तः। 

= -स्वान्यापह्रणे क्षीरे तदिस्ती वथा) 

स्वामिने तत्समं दाप्यो देडं च दिगुणं नृपे ॥ 
मध्यरीनदरन्टार पुष्पमूखफख्स्ये च 1 

दप्यस्द्धिगुणं दैदमयवा पच रुष्णलान् ॥ 3 
व मध्पहीन्रग्य नलद ख्प्णटगच्देन यवति्द्रग्पम 

` मिप्रेतमिति रलाकरः। मतुः} 
^ गोमयस्य गुडस्य च । 



२४२ िवादा्णवसेतुः 

दशनः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ 
वेणवैणवभडिनां ख्वणाना तथेव च । 

मन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ॥ 

सस्यानां प्रक्षिणां चेष तरस्य च घृतस्य च 1 

मालस्य मघुनश्चेव यत्ान्पत् पशुमद ॥ 

अन्यपामेवमादीनां मवानःमेदनस्य च । 
फरानां चैव सर्वां हरणे दिगुगो दमः ॥ 

टटमल्पसूत्रादिहरणे। अन्यत् पशुसंभवं चर्मटेतादि । 
श्चपरिसिती ॥ रुवकाषठाश्मकौललच्मवेनभडिषु मूर्या- 
स्पश्चगुणः चयो वाकार्पापणाः एकचक्रापहरणे चत्वारि 

शाच्छकटेऽरीतिशते रुतकां चटितका्ं कौलालं कु, 
कर्निर्भितं मुन्मयमिति यावत्! भांडमश्मदिान। एक~ 
चक्रमेकरथांगं चत्वारिंशत् पणा एव अशीतिश्तं अ- 

रीरयधिकं भतं । तथा । + 
तं शवे दंडयेदराजा यश्चा चोरयेदृहयत् ॥ 

अञ्चि श्रतं स्मा वेति विवादच्ितामणिः। नारदः 1 
काष्टभांडतृणादीनां मृन्मयानः तथैव च । 
पेषु णवभांडानां तयान्नायस्थिचर्मणां ॥ 
शाकानामारद्रमूलानां हरणे फरपुष्पयोः 1 
मोरे तदिकाराणां तथ( ख्वणतैटयेः ॥ 
'पकान्नानां रतान्नानां मवानामोदनस्य च 1 
सं$पामल्पमूच्यानां मूल्यार्स्पातर पद्गुणो रसः प 

दति परचुरका्छादिष्िषयं स्विते ऽवि अपद्टक्तदन्य- 

॥ 



२४४ विवादार्णवसेतुः- 

। अनापृट तुं गृ्णीनो हसच्छेदनमहति ॥ ̂ ` 
' ददमप्युरछषटस्वामिक्रतुणादिविषयमिति वाचस्पति. 

मिश्राः गौतमः] वराहमणस्यन शारीरो दंडः क्मवियोभृ> 
विस्यापनविवासनांककफरणानि 1 आवृत्तौ प्रायशरि्ी तं 
सः कर्मदियीगः चौरेण ब्राह्मणेन सह सतां क्रिथानार- 

. भः । विस्यापनं खरारोहणडिडिमादिना चीरत्वं तस्य 
स्यापनीभं । विवासनं देशाहहिष्करणं । अंककरणं ठ 
काटे चोरचिङ्ृकरणं आवृत्तौ परायभ्रितती सः भरकारतिरे- 
ण जीवनाक्षमो त्रा्गश्वौरोऽपिन हननदसच्छेदनादि- 
ना देज्यः कितु हते वसतु तवा चैर्भायधिततकुर्यादिवयर्थ। 
एतानियागादिपरत्राहमणे । आपरंवः॥ पुरुषवध्रसेथभू- 
स्वाद्निपु वधः चसुनिरी धकनतेयुव्राह्मणस्य) हषे सुवर्ण- 
हरणं एतेषु तिप ब्राह्मभेतस्स्य वधः व्राह्मणस्य चुरु 
एपाटनं इदमधमब्राह्मणानां । विष्णुः ॥ सेनाः सर्वं एवा 
पदयते धनिकस्य धनं दाप्याः तत्ेपामभिदितदं दभ- 
"योगः । याज्ञवल्क्यः 

चौरं प्रदाप्यापहते चातयेद्िषिधेर्दयैः 1 
सचि नाहमणे कत्वा स्वराषटरादिभवासयेत् ॥ 

चिदे टखाटे भगार्यकनं। हरदं मध्यविधवराहाणरोनो । 
घाज्ञणापिकारे कात्यायनः! 

सहोढमसहोढे वा तन्वागमितसाहसं । 
परगृह चिङकमायेय सवंसैरविनियोजयेद् ॥ 
भयसन्यानदुकताश्र मन्दृभक्ता बेखान्विताः । 



पोडरोभिः। ` २४५ 

युः कर्माणि मृपतेश मृत्योरिति कौशिंकः॥ 
हों खेष्वं तचेनागसितं ज्ञापितं साहं चयं यस्यं 

तथा तं कुवत मृत्योरिति योजना । सर्वस्वैरिति। इदं तु 
तरेत्वाध्यायरहितधनवद्राह्यगपरं । अंयःसंधनंयुका. 

रौहनिंगडबद्धा मंदभक्ताः कर्ममा्रौपयिकबर्जनक- 
किशिद्धध्य्ाजः । कर्माणि राजदास्वादीनि । इदं तु . 
तादशनिर्थननाह्नणपरं । बृहस्पतिः । 

त्रतस्वाध्यायबान्तेयी बंधनाच्छिश्यते चिरं । 
स्वामिने तदनं दाप्यः प्रायतत न कार्यते ॥ 

इत्यप्रकाशतस्करदंडः॥ ९ ॥ 
॥ अथ चौरा्ेपणं ॥ 

-तैत्र रल्यकरधृतो नारदः । 
सहोढग्रहणास्सवेयं हेड सदयुपयोगतः। 
शका त्वसननैकार््यादनायन्ययतसया ॥ 
अहोढान्धिमृशेवौरान् गुदीत परिकथा । 
तथोपधाभिशित्रामि्वुप्तथ्यं यथा दि ते ॥ 
दश यामं दिशं नाम जति वाक्त तिश्रपं। 
छतकार्यसहायास्तु पष्न्याः स्युर्निगृह्य ते 1 
वर्णस्वराकारमेदात् संदिग्धविनिेदनाच् । 
अद्िशिकाख्वृत्तत्वानिवासस्याविशरीधनात् ॥ 
अक्तदय गद रचौयदिकत.संत्मरू्मार् ॥ 
परेषेरध्यनुमतन्पा न हेमेव केषर ॥ 

व्वनोतयसतान्वयोप्ययदणात 1 रोदे अप्ततयवयोगतः 



२४६ विवादार्णवसेतुः 

असति डे सप्ते उपेयोगतः अन्यया रभ्यकपूराय॒- 
पयोगतः स्तेये ज्ञेयं । शंका तु स्तेयस्य अननैका- 
यात् असननैर्मयपानायासक्तैः देकार्थ्यात् एकप्रयो- 
जनकत्वात् अनायन्ययतस्तथा शका इति प्रथमवच- 
नार्थः । अहोढान् दोढरहितान् तथा गृहीतपरिश कया 

उपधाभिश्िनाभि्पजिनौनाविधेर्देशादिकं प्रष्टभ्यस्ते 
यथा ब्नूयुरिद्यु्तरव चनार्थः अहोदेनैव चौरा अन्वेष्टन्याः। 
कितु वर्णस्वराकारपनदादिभ्योऽपीति तदु्तरवचनार्यः 1 
विवादरलनाकरे याज्ञवल्क्ः! 

माहकैरगृह्यते चौरो खोष्वेणाथ पदेन वा! 
ूर्वकर्मपसधी च तथेवाशुद्धवासकः ॥ 
अन्येपि शौकया ब्राह्ा नामजस्यादिनिङ्गवैः ॥ 
यूत्लीपानसक्ताश्च भिन्नशुष्कसमुखत्वराः। 
परद्रन्यमृहाणा च पृच्छका गृढचारिणः ॥ 

निसयन्ययवेंतश्च विनषद्रस्यविक्रयाः ॥ 
याहकैरगहयते चौरइति ग्रा्फेश्वौरोयमिति निर्दि्टः स- 
न गृह्यते भ्रियत इव्यर्थः । पदेन हरणदेशादारमभ्य पाद 
चिक्तानुसारेण अशुद्धवासकः अपरिचितदेशवासकः 
नामजात्यादिनिक्रवैः स्वस्य नाम्नो जाव्यदिर्वापखपैः। 
आदिपटेन चामादियहगं । निरावब्ययवंतः आयशून्याः 
संतो व्ययर्वतः विनष्द्रन्यविक्रयाः हतद्रन्येकदेशभूतदन- 
च्यक्रयकर्तारः । नारदः । 

गवादिष्यपनषटपु डगयेषूपहतेषु च । 



' षौडशरोर्मिः। २४४ 

पदेनान्वेषणं कुर्युर मूखान्दिदो जनाः॥ 
श्रमे जे विवीते वा यज तनिपतेसद् । 

बोद्धव्यं तद्धवेतेन नपेतसोऽन्यंन तनयेद् ॥ 
पदे परमे भरे वा विपमलाजलतिकें । 
यस्त्वासन्नतरो मामो व्रजो वा तत्र पातयेत् । 
सीमाध्वनिर्देयोय् स्तेनप्रायो ऽशुचिजनः। 
निवातरिक्षान दिवो न सपरा चान्यत्तः। 
दस्पवश्च प्रवर्तते नस्मदिवं प्रकल्पयेत् ॥ 

तस्यार्थः । गवादिषु दरबयेपु अपनधेपु केनाप्यपहतेयु 
षा त्पदेनान्वेपणं कर्तव्यं । तन पस्य व्रामे व्रजे वा वि~ 
वीते वा तत्पदं निपतेतेन थामादिमता तदोदन्यं ! पदे 
करिंयदृ्टे ऽये तथा अपरिचिते तनिदित्रामे निपति- 
येत् अन्पकल्पनं पुनस्तदभावादिति । अन्यान्यपि बहू- 
नि र्नाकरधृतानि नारदमनुकस्यायनयाज्ञवल्स्यवच- 

नानि लोकिकचेनोपेकषितत्या यंयमौरवभिया च नेह 
व्चिवानि ॥५॥ _ 

अयं स्तेनातिदेशः॥ 
तन मनुः 
यौ दत्तादापिनो हस्ताहिप्तेव ब्राह्मणौ धनं । 

याजनाघ्यायनेनापि चथी सतेमस्वथैव सः १ 
तथा। 
असिटन्भकदग्रैय तया रात्राषकाशदान् । 

सनिधातृ्र मोषस्य हन्यारानिषे चः 1 



२४८ विवादाण॑वसेतुः 

अदत्तादापयिनश्रौरस्य । अपिशब्देन प्रतियहादिपरि- 
यहः 1 अभित चौर्णानुकलः 1 भक्तं चौरभयं 1 शक्ल 
चौर्यामं अवकरः चौरावस्यंनदेशः सनिषातृन् चौर 
चोरयितन्पयोः सन्नि धाप कानिति विवादवितामणिः।" 
रलाकरकारस्तु सन्निवातुःर मोषस्य मे।षणीयद्र॑न्यस्या- 
पहारानुक्कतनिधानकारानित्यर्थः इत्याहं।याज्ञवल्क्य.। 

भक्तावकाशास्युदकमनोपकरणन्ययान् । 
करवा सौरस्य हंतुरवा ज्ञानतो दंड उत्तमः। 

भकतावकाश्तै व्याख्यातार्थो । अचिरुदकं च चौर्योप- 
छभक । मंत्रः चौर्योपायोपदेशः उपकरणं चौर्यसाधनं 
खमि्ादिं व्ययोऽपहर्तृ गच्छतः पायेयं ज्ञानतन्वौरं ज्ञा 
त्वा एवं करणे उत्तमसादसो दंडः हंुरप्येवं कुर्वतामी- 
दृशो दंडः । नारदः । 

भक्तावकाशदातारः स्तेनानां च प्रसर्पता । 
शकाश्च यदुपेक्षते तेऽपि तदोपभागिनः ॥ 

ये भक्तायन्यतमं चौराय ददति ये वा पारणक्षमा अ~ 

पि चौरं व्जंति ते ऽपि चौरवर्दंख्याः । तया 1 
अन्हायकादेशरगास्तथा चांतरदायकाः । 
समरदल्याः स्मृतः दते ये च एच्छछद्तिं त्त्र ॥ 

ये चौरान् आन्हयति आदिभंति स्यामे स्थपर्थति 
ज्ञात्वा चौरान्. मीपयति वा ते सर्वे चीरसमाः॥ चौ~ 
गुप्ासिव्यनुवुत्तौ । काव्युयनः 1 

तारश्चैव भांडाना भतियादिण एवं च । 



वोदशोभिः। ॥ि २६१९ 

समदंडः स्मृता छेते पे च प्रच्छादयति तान् ॥ : 
चोरितद्रवयार्णा तथा ज्ञावान्पं केता यहीता संगता 
न चौरसमे दंञ्च इत्ययं 1 हन्यादित्यनुवृतौ विष्णुः॥भ- 
सह्य तक्कराणामवकाशभक्प्रदाशरान्यत्र .राजाशकेः। 
शजा चेचौरनिराकरणाक्तमः तदा चौराय स्वरक्षां भ- 
कतादिदानेपिन दोप्र दरवयर्थः॥ विवाद्र्ाकरमिवाद्ः 
चितामण्योर्मनुः) ४ 
रष रक्नादिरतान्सा्मतशरैव देशितान्। 

" अभ्याघातेषु मध्यस्याज्छिप्याचीरमिव दुतं ॥ 
देशविक्षकस्तादश एव सा्मतोऽपि चौरादीनामवेक्षाः 

यामुदास्षीनो भवन. चैर्व्हूढय इयर्यः । वथा तथोः 
सएव । 

द्यामघाते हितामगे पि मोषापिदशने। 
शकतितीं न हि धावतो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥ 

मामवति यामोपद्रवे हिताश्गे दिवस्य एतस्य सस्यो- 
श्पव्यतुकूटस्य ज्ररवंघनदर्विदारणे चीरितद्रव्यस्मर चौ 
रहस्तस्यस्पाध्नि दनि वा ययाशक्ति तखर्तीकारम- 

कुर्वाणो नियुक्तोऽपि ससाधनी देशानिसार््यः ॥ ॥ 

* ॥ भय चौपवरदुः ॥ 
तव मनुः। 
दिजोऽध्वयः क्षीणवृरिरदाविभ् दे च मूलके 1 
आददानः परकषेत्रान ठृ दातुमर्हति ॥ 

जीणपृत्तिः पमियशून्यः । तथा} 



गष . विदादणवसेतुः 

वानस्पययं मूरुफरं दार्वन्याये तेयेषै च । ` 
तृणं च गोभ्यो यासां न स्तेयं मनुरत्रीत्॥ =. 

फलानि अन्याप्रिगृहौवानि “फलानि चागृहीतानी' 
ति गौतमवचनात् । तथा हेोमा्तिसंदीपनाय परेन्धनं 
तथा मोयासार्यं परतृणं याहं । राजकृत्ये आपस्तम्बः ॥ 

अमेपु नगरेषु चापौन् शुचीन् स्यशीखान् प्रजागुप्थे 
निदध्यात् । तेषा पुरुपास्तायुणा एव स्थुः सर्वते यो- 
जरम नगरं तस्करेभ्यो र्व क्रोशो यमिभ्यः॥ मामनगश्यो 
रकाः ससहयायाः साधवः कार्याः तैश्च नगरात् परितो 

भमी मोजनभितायां नगे च यतरैरिश्पहत तदेथं एवं 
ग्रामरः श्रामे कोशमिते तस्परिसेऽपीस्य्थं ता 
मिश्राः । कालायनः। . 

गृहेयु सुपिवं राजा चौरहस्तु दापयेत् । 
आरक्षकांस्तु दिक्पासन् याद चते न कम्यते । 

गृहेष्विल्युपरक्षेणं यदि चौरोऽन्विप्यमाणी न रभ्थते 

तदा तदनुसन्धाचकद्वारा चा देशपतिदारा वा चोरित धर्न 
राजा दापचेदित्य्यः। सरल्तकः यामरक्षानिनुकतः (कोत- 
याल) दति मक्तिद्धः। दिक्पाल दिक नियुक्त देशपतिरि- 
ति यस्य प्रसिद्धिः \ रलाकर्वियादचितामण्योः का~ 
र्पायनः। 

यामतिपु हतं दर्ये यामाध्यकषं भरदापयेत्। ` 
विधीति स्वामिना देयं चौरोडधर्रावि्वीत्फे ॥ 

विनीतेऽरण्व स्वामिना राज्ञा चैशेद्धनविौराश्रयीमूतै- 
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नाविवति षत्रादौ । कालयायनः। 
स्वदेशे यस्य य्किचिदतं देयं नुपैण तद् । 
गृ्णीयात्तत्स्वयं न प्राप्मन्पस्य पार्थिवः ॥ 
चौरे प्रथलेन सवरूथं प्रतिपादयेत् । 
तदभि तु मूल्ये स्यादन्यथा किलिपिषी नृपः ॥ 
र्न्पे तु चौरे यदि च मौपस्तस्मान ठभ्यते । 
दयत्तद्र्यं वा चौरं दापयेद्या यथोदितः ॥ 

स्वरूपं तदेव वस्तु चौरं वा धनं वेति विकल्पः॥ वि- 
वाद्रलकरे वृद्धमनुः। 

यस्मादपट्यताछब्धं द्रन्यस्स्वल्पं तु खामिना 1 
तच्छेपमा्ुपात्तस्मासरयये स्वामिना रते ॥ 

मोपितद्रग्धादृल्पं स्वामिना यरमाद्पुरुपाटन्धं तच्छे- 
पमपि स्वामी वत एवघ्रुपाद् । कितु स्मामिना रोष- 
शे चौरयिमते चीर्मेगतस्येन शये रते सती्यर्थः । यदि 

तु चौरलवाभिमतस्य रैषापहारे प्रमाणं नालति तदना 

व्यथस्येति द्व्टम्यं । याज्ञवल्क्पः । 
शौलिफिकैः स्थानपरयेर्वा नष्टपद्मनमाहर्तं । 
अवक्सिवत्सरास्स्वामी हत परतो नृपः॥ 

शौल्िको र्तादिफारी स्मानपाय्ये देशपतिः 1 अना- 
स्यायां वाफरः । नष्टं अनव धानगतं । अपहतं चरेण। 
तेनायमर्थः 1 नष्टमपदनं या यरनु केनपि नदरगमिना 
समानीत राज्ञा वर्पपर्थतं धारयितम्यं दम्य स्याम 
चेदायाति तद्रा स एव नोवेदरपोपरि तरेरगननृदौ- 
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यादिति मिश्राः! चैडरस्तु शौल्किकैः शुल्कापिक्तैः 
स्यानपरैः स्थानरक्षापिरुपैकः नष्टमपह्तं वा द्रन्षं य~ 
दाहर्तं प्रां तयदा संवस्सरभ्यंतरे स्वामी नायाति तदा 
राज्ञा धारधिंतरन्यं संवर्सेरानंतरं शोल्किकारदिभ्यो वक्ष्य- 
माणगौतमोक्तमेरी दत्वा राजा स्वयमेव गृ्धीयात्। संव- 
स्ससभ्यतरे च राज्ञो याज्ञवल्क्य एव "पणानिष्यादिना 
भागमा । 

पणनिकशफे दयाचतुरः पचर्मारिके । 
महिषोषटरूगवां दौ दौ पाई पादमजविके॥ , 

` एकशके एकसुरे अश्वादाविति याधत् । पणान् चतुर 
इस्यन्वयः । पादं चतुष्पणपा्द पणमिति यावत् । ौत- 
मः ॥ म्रणटस्वासिकमधिगम्य रज्ञे नमुः विख्याप्य । 
संवरसरं राज्ञा रवेयमूरध्वमपिगेतुश्वतुर्थ राज्ञः शेपं ॥ च~ 
तुयं सं भवतीति रोपः इति । मनुः । ^ 

ममेदमिति यो बरयात्सोऽनुयोज्यो चया्िषि। 
सवायरूपरससंस्यादीन्स्वामी तद्रन्पम्ति ॥ 
अवेदर्स्तु नष्टस्य दशकाः च तच्वतः। 
वर्णं रूपं भरमाणं च तत्समं द्डमर्हूति ॥ 

अनुयोज्यः बर्टव्यः रूपं शुल्कादिरूपं सस्या चतु- 
पादिका आदियहणाद्पल्नजास्पादिकं ॥ 

इति विददिरचिते पिवादार्णवसतेतुके 1 
लेषदेढमभेदायैखरंगः पोडशो गतः! १६॥ 9 ॥ 
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सप्तदशोर्भिः 
॥ अथ साहसं ॥ 

पेत विवाद्रलाकरे नारदः। 
मनुम्यमारणं चौर्यं परदाराभिमर्षणं । 
पारुप्यमभयदेति साहसं पंचधा स्मृतं ॥ 

एतक्केपाचित्साहसानुकीतन । स्वाभिमतमाह् विवाद्- 
चितामणौ। 

सहसा करियते कर्म यरिकिचिदलदुर्पितैः। 
तःसाहसमिति परोक्तं सह्ये वलमिहौच्यते ॥ 

अत्र च सहते रक्तितुन ज्ञानवारणं चौर्ये तु तसप 
ज्ञानवारणामिति विशेषः । तद्रे नारद एव व्यक्तीरूग- 
ष्यति । तथा नारदः 

तस्पुनलिषियं परोक्तं प्रथमं मध्यर्मं तथा। 
उत्तमं चति शासेषु तस्योक्तं रक्षणं पुथक्॥ 

तद्विभजते स एवा 
फठमुरोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । 
म॑गाक्षेपावमरदयिः परयमं साहसं स्मृतं ॥ 
वासःपश्चन्नयानानां गृहौपकरणस्य च । 
अनेनैव भ्रकारिण मध्यर्म साहसं स्मृतं ॥ 
व्यापादो विपश्यः परदारमरवर्पणं । 
प्राणोपरोपि यचान्यदुक्तमुत्मसादसं ॥ . 

अंत्रादिशब्दार्यो वक्यमाणतकतनमुन्यतरवचनाद्वौदध- 
व्यः 1 क्षैतरोपकरणं ह्यदि गृहोपकरणं दटुपलादि { 

- २ 



२५४ त्रिवादा्णवसेतुः 

तथा नारदः। 
"तस्यैव मेदः सेयं स्या्ठिरोपखन कीतयति । 
आधिः साहसमाकम्य खेयमाधिच्छठेन तु ॥ 

अत्र अनयोः रधितुन्ञनि स्येव वठेन य आपिः य~ 
त्पोऽनं तत्साहस छ्ठेन स्वामिनो ज्ञानावरणेन य आ- 

पिः पीडनं तस्लेयामिव्यर्थः। मनुः! 
हीनमध्योत्तमेन तरिषिधे तत्पकीर्तितं 
द्रव्यापेक्षो दमस प्रथमो मध्य उत्तमः # 

्षै्रोपकरणं सेतुं पुष्पमूलफलानि च ८ 
विनाशयन्, इरन् दंख्यः शृतायमनुरूपतः ॥ 
पशुवखान्नपानानि गृहोपकरणं तथा 1 
दिसयेश्नौरयन् दाप्यो द्िशितायं दमं तथा ए 
खीपुगोहेमरत्वानि देवविप्रधने तया। 
कौशनेपे चोत्तमे द्रग्पमेषां मूल्यसमो दमः # 
द्विगुणो वा-कल्पनीयः पुरुपपिक्षया नृपैः }..~ ` 
हर्ता वा घातनीयः स्यात् प्रसंगविंनिवृत्तये ॥# 

तत्साहस शतायं शतावर द्िशतांतं अनुरूपतः विन 
नारितापहततमृल्यानुसरसिि । विवादरन्नाकरे मनुः + 

चर्मचाभिकभडेपु कारलोषटमपेपि च । 
मूस्याचगुणो दंडः पुप्पमूरफयेयु च ॥ 

चा्िकमुपानदादि प्रयमचर्मपदं स्प्टार्थमिति चे 
अरवाचस्पातिनिश्र 1 काषटमयं तंडखादिपरिमाणपातं 
खेो्टमे चटादि एतेषु सदसा यिनाशितेषु मूल्याद्यंच- 
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गुणो दंडः । यस्तु पुप्पादौ शतावर दंडो मनुनोक्तः सोऽ- 
पि प्रशलदुष्यादिपरः अते नेन विसेषः । विवादचि- 
तामणौ कात्यायनः। 

सतं भेमावमदौं वा कु्द्रन्पेु यो नरः। 
पररुयास्साहसं पू द्रन्यभाक् स्वम्युदाहतः 

क्षतं फिथिनाशः द्रव्यमिह स्फटिकादि तेन "अवघति 

तथा भेदे छेदे कुल्यादिपातने" इत्यादिवक््यमाणयाज्ञ- 
वल्क्येन न विरोधः! नापि घुगुरूणां क्षवादीनां तमा- 
नदम्बनाप्रयोजकलमिति रलाकरः । द्रम्बभाक् स्वामी 
स्वामिने च स्फटिकादि देयमिदर्थः। विष्णुः ॥ गृहङ- 
ज्यादिपेचारं मध्यमसाहसं तच योजमेत्. ॥ परमृहक्षि- 
न्यदिरभिदारको मध्यमसाहसं राज्ञा रंव्यः स्वभपं च 
भिच्यायिकं स पूर्ववसुरयादित्यर्थः 1 याज्ञवल्क्यः । 

अवघाते तथा मेदे छेदे कुव्यादिघातने। 
पणान्दाप्यः पंचदश विशर्तिं तदिधं तथा ॥ 

पर्कीयकुल्यादिवातने शियिखीकरणे पचदशपणाः 

मेदे बधशिगिरीकरणे र्विशतिः छेदे दिधाकरणे तथा- 
वमद अववातने उभयत्रापि चत्वाा{श्रत्पणा दडः । ङ्ह 

तू कुञ्यमाचक्षगपेनि भेदमत्रे पचद्शपणात्मक्ा दडः । 

विप्णवचनं च गृहसहिवकुञ्यादिगते भरदिचरद्र्णि 

मध्यमसाहसमित्ति न विध इति विवद्रलाकरः । 

याज्ञवल्क्यः । 
“ दुभ्वोखादिं गृहे द्रव्यं सिप्र प्राणट्रं तथा! 
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चोदशायः पणान् दंब्यो दितीये मध्यम् दमम् .॥ 
टुःखोर्पादि कटकादि गे परगृहे प्राणहरं सर्पादि 

पौऽशपणान् आयः दुःखोरपादिद्रग्पप्रक्षेपी दंड्यः। दि 
तीयो मध्यमं साहसं दंब्य द्रसयर्यः \ विष्णुः ॥ गुहपीडा- 

करं न्य कषिषन्दड्यः -पणशतं ॥ अत्र पीडा उत्कटाभिः 
सता एतेन पीडाकरद्न्धस्य गृहे क्षेपं कुर्वतः पोदशप- 
ण्ददस्याभिधातुपीज्ञवल्क्यस्य तत्रैव पणरातर्द॑डभिध- 
चा विष्णना विरोधो निरस्त इति रनाकरः । मनुः। 

संक्रमध्वजयष्टीनां परतिमानं च भेदकः । 

प्रतिकुयति स तस्स दयात् पचशतानि च ॥ 
संक्रमः जलोपरिगमनार्थं तिरःकाष्टादिर्वधः साक 

इति प्रसिद्धः। ध्वजोदेवस्य गरुडध्वजादिः। यषटिद्यादे- 
चिक्रमूता\ प्रतिमा देवस्य प्रतिरूतिः। प्रतिकुर्यादपर्वव- 
चकुर्यात्। एतदन्यतमस्य यो विना करेति स प॑चशतानि 
दस्यः। विष्णुः ॥ अभक्षस्याविकरेयस्य विक्रयी देवप्रति- 
माभेदकश्च उत्तमसाहसं दव्य: ॥ शखः 1 आरामभपा- 
कूपरससक्रमध्वजमेतुनिपानभ्नगेषु तव्समुत्यानं प्रतिसं- 
स्कारोऽधटशतं च ॥ निपानं सूपादिसमोपे पशुनां जरपा- 
नस्पानं एतेष सपानामन्यत मभ. छते नत्छन; अप्प 
देः पुनः सजीकरणं कार्य उष्टशतपणाश्च तस्य ईड 
इस्पर्ष; 1 कात्यायनः 1 

हरेद्धियादददापि देवानां भतिमा यदि। 
त्रं चैव यो भिपादराभरुयात् पूर्वसादसे ॥ 

1; 
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अत्र प्रतिमायुत्कर्पापकर्षाम्यां दंडीवकल्पः परिरेथाप- 
नीय इति मिश्राः । हन्यादित्यनुषृततौ विष्णुः ॥ सेतुभे- 
व्रुतश्च ॥ इदं तु महासेतुविषयं । सनुः। 

यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत् । 
आगमं चाप्यपां भिन्यातू स दाप्यः पूर्वसाहसं । 

पूर्वनिविष्टस्य पूर्वर्थितस्य खानादावुपयुक्तस्येति या- 
वत्। आगमो पेन वर्त्मना तडागः पयसा पूर्यतेते 
यो भयान् निरुध्या तस्य पूर्वसाहसो दडः । याज्ञव 

ल्क्यः॥ 

्षेजवेश्मवन्रंविवीतवक्दाहकाः । =, 

राजपल्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटा्निना॥ 
्षतरादीनांपण्णामन्यतमस्यापि दाहको भूपभायीगामी 

षा षीरणामिना दाहधितव्यः। मनुः । 
प्राकारस्य च पेत्तारं परिखानां च पूरकं । 

` द्वाराणां चैव भेत्तारं क्षिप्रमेव प्रमापयेत् ॥ » 
नगरायाश्रयस्य प्राचीनस्य परिखाया दारस्य वा नाशः 

कं स्वरया मारयेत् । तथा । 
अमध्यं यश्च बघ्राति वध्ये यश्च परमुंचतिं। 

“ संपराप्तग्यवहारं च सं दाप्यो दममुत्तमम् ॥ 
योऽविरूतः जयध्वं जनषरयितवेन निर्णीतं चप्रति य~ 

ध्यं सापरापित्वेन निर्णत त्यजति । अपराधित्वेन निर 
पराधितवेन वा निर्णीतं त्यजति बप्राति वा स सहल 
पणान् ख्य इव्यर्थः । विष्णुः । , 
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दैस्वमुन्मोचयन् दद्धं देडमाद्रेत् 1 
नियुक्श्वाप्यदड्यानां देडकारी नराधमः ॥ 

देडापेकारी दड्यमुन्मो चयन् अद्ढयन्., अवुढ्यान् द 

डिर्वा तदंडात्र दिगुणे ठैडयः । बृहस्पतिः! 
“ एकस्थ बहवो यच प्रहरति रुषान्विताः 1 
. मरमभ्रहारदोपस्तु घातकस्य उदाहतः ॥ 

मर्पाघाती तु यस्तेषां यथोक्तं दापयेद्मं। 
आरंभरुत्सहाय्र दोपभा्नस्तदर्दतः ॥ 

क्षतस्याल्पमह्च्वं च मर्मस्थानं च यलनतः। 
सामर्थ्यं चानुवंधं च ज्ञाता चिः भ्वासयेत् 1 

एकस्य मर्मवातिरूपा वह्यो यवर प्रहारं कुर्वति तत्र भर्म- 

घातिनमेव यथोक्तं यज्ञातीयस् प्राणिनो धातकतामवि- 
रुप्ययो दैडडकतस्तं दंडं दापयेदिव्र्थः। आरंभरु्तेःसहाष- 
कारिणश्च भरव्येकं तदर्दृरूपः। कषतस्येत्यादि मर्मधातिखा- 

निर्णयार्यमिदं तया च क्षतस्य महन्वेन मर्मस्यत्वेन वा 

सामर्ध्वनाभिभावकत्वादिर्पेण अनुवेधेन पौनःपुन्येन 
भर्मचात्तित्वमवसेयमिति रत्नाकरादयः । शंखः॥ माता- 
पिनोगुयश्वातिकरमेगचेदः ॥ अविक्रमस्ताडनं येनागिन 
ताञ्चेन॑गस्य छेद इव्यर्थः 1 याज्ञवल्क्यः । ध 

सामन्यप्राभयद्रन्पहरणारसाहसं स्मृतं । 
क 

१. सामान्यद्रष्यप्रसमहसणादिति मृलपुस्तके पाठ" } नेत्र सामान्य 
स्थ खाधाएणस्य यथेदं विनियोगानर्हत्याविद्रेवेणपासकीयस्य व! दन्यः 
स्यायटरथ घास ॥ कुत भरसमहरयावु भरसद्च देरणाद्वनावमेन श 
सादिनियावदितिविज्गत्नेश्वरः 



सपदशो्िः। २५९ 

नमूल्या्विगुणो दंडो निद्धषे च चतुर्णः॥ 
समिन्यप्राभवं नानस्वामिक हर्ुरन्यस्वामिकलवि 

वक्षा तेन परदरन्पमानस्य साहे षां हतदरव्यान्मू्ल्याव् 
दिगुणः तत्रैवाग्रे निङ्गषे चतुर्मुण इति रताकरः ! मनः 

दीनमध्योत्तमलेन भिपिधं तसरकीवितं। - 

द्रन्पपिक्षो दमलत्र प्रथमो मध्यमोत्तमौ ॥ 
पेबोपकरणं सेतुं पुष्पमूलफलानि च । 
विनाशयन्हरन्दंज्यः शतायमनुरूपतः ॥ 
पशुवश्ान्पानानि गृहोपकरणं तया । 
्िवश्वोरयन् दाप्यो दिशतावं दमं तथा ॥ 
स्रीपुमहेमरलानि देवविप्रधनं तथा । 
कौरोयं चोत्तमं द्रव्यमेषा मूल्यसमो दमः॥ 
द्विगुणो वा कल्पनीयः पुरपपिक्षया नृपैः । 
हर्ता षा धातनीयः स्यत् प्रसंगविनिवृक्तये ॥ 

तेत्ाहसं अनुरूपतः पिनारितापहतमूल्पानुसरेण 
्षनोपकरणं हखदि गृहोपकरणं शिखापटयदि शताय॑ 
शतावर । नारदः। 

तस्य ठंडः क्रियापेक्षः प्रथमस्य शततावरः। 
मध्यमस्य तु शा्ज्नर्टः पंचशतावरः ॥ 
वधः सर्व्वह्रणं युरासििर्वास्तनांकने 1 
तद॑गच्छेदं इत्युक्तौ दंड उत्तमसाहसे ॥ 

तदयं संक्षेपः अच्पस्यापि धनस्यापद्रण विनाशने वा 

शेवो दंडः केत्रसेत्दिखवौरयेण साहसेन वा विनारा- 



५६४ विवादाणंवतेतुः ` 

त बिनारिरसमं धनं चीरः साहसी वा धनस्वामिनि 
दाण्यः। हीनरपरुषस्तु दिगुणं दैव्य इच्य्ः॥ ० ॥ ५ ॥ 

† अथ धतातकान्वेपणं ॥ 
पत्र याज्ञवक्यः। 
` अविज्ञातदतस्याशु कुहं सुतर्मो चवाः । 
भर्या थोपितश्वास्वं परपुंसि रताः पृथक् ॥ 
सीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वांपगतः सह् । 
दसखपदेशसमपन पृच्छेदापि जने शनैः ॥ 

सलदेशसमाप्ल्नं हननपदेशसमोषगं । अन चतुर्थ. 
अरणे पृच्छेदापि शनैःशनैरिति पिवादरताकरे पाठः । 
बृहस्पतिः । 

इतः संदृश्यते यत्र च{तकश्च न दश्यते । 
ूरवयेरानुसरिण ज्ञातव्यः स महीभुजा ॥ " 
प्रतिवेश्यानुवेश्मो च तस्य मितरारिवंधवाः । 
भ्र्टग्या राजपुरुषैः सामादिभिरुपक्रमैः ॥ 
धिज्ञेयो ऽसाधुसंसर्गाविङ्होढेन वा नरैः । 
एषोदिता धतिकानां तस्कराणां च मावना । 
गृहीतः शंकया यस्तु न तत्कार्यं प्रपत ॥ 
शपयेन विशो हव्पः सर्थचदिष्वयं विधिः 1. 

ढो निगदितः । शंकया इत्ययं शकितं इति पाठी 
रलाकरे दष्ट. । तत्का ठननसूस न परपयते पृष्टः सन्ना- 
मुमन्यते । विवादावितामणिषतो व्यासः ! 

सषा तु घातकं सम्यक् ससहायं सवांयवं । , 



अ्टदशोर्मिः। २६१ 

“ इन्याचितरर्वधोपायेरुदेगजनकैर्नृपः ॥ 
युह्स्पतिः। 

दिव्य्िशु द्वो मोच्यः स्यादशुदा वधमर्हति 1 
निवहानुग्हाद्रज्ञः कोतिधर्मश्च वर्धति ॥ 

भसाधुनियरहात्साधोश्वानुयहणाद्राज्ञःकीर्विधर्मयोरुप- 
चयो भवतीत्यर्थः । रलाकरभभृतयो &प्येवं । 

इणि बिदद्िरचिते विवादार्णवसेतुकरे । 
साहसे दडभेदायैरू्मिः सपदशी गता ॥ १७१ 

अशद्शोर्भैः। \ 
1 अय सखीसंयहणं ॥ 

ततर व्यासः। 
संयहक्िविगरो जेयः प्रथमो मध्यमस्तथा । 
उत्तमशरेति शाकु तस्योक्तं लक्षणं पृयक् ॥ 

तदेवाह स एव । ^ 
अदेशकाठे संभाषा अरण्ये च परंश्चिया। 
अपांगतरेक्षणं हास पूर्व संग्रहर्णं समृतं ॥ 

सर्वमिदं रिरंसयेति बोध्यमेवं प्रापि । बृहस्पतिरपि। ` 
अर्पागप्रेक्षणं हास्यं दूतीसपरषणं तया 1 

स्पर्शो भूपणवस्राणां प्रथमः संग्रहः स्मृत. ॥ 
नारदः 
परसिया सहाकाञे अदेरौ पूरुषस्य तु 1 
स्थानसंमापणामोरास्लयः संयदणक्रमाः ॥ 
नदीनां संगमे तीर्थे जरामेपु चनेयु च । 
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` स्ीपुंसो यत्समीयातां तच संग्रहणं स्मुतं ॥ 
दूतीसंमेपणेवापि ठेखसंपरपणेरपि । 
अन्यै्वपि ग्भीचरिदयं सेयहणं स्मृतं ॥ 

अकरारदेशौ न्पास्याता्ौ स्यानमेकव स्थितिः आ- 
मोदः परीदासः वनमारामादन्यत् संयहमित्ति सम्यक् 
गृह्यने तदनुरक्ततथा प्रमीयते आशयो येन तत्संव्रह्णं 

अनन्पयात्िद्धपरसीसंलापादि तेन कर्मणा वचसा च॑ 
परस्परानुरकावनुमीयेते अनन्यथाविद्धस्ववरदेवाज्ञतया 
ऋनजुतया कार्योत्कस्यादिना अन्याश्भिसेधिना वा रुतः 
संखापादिनं संयहणे । एतरपरमेव मनुवचनमपि। 

भिभुका वद्िश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा । 
संभाषणं गृहे सीभिः कुुरतिवारिताः॥ 

इति वंदिनःस्तावकाः योक्षिवाः संजातदीन्नाः कारवः 
शिहिपिनः जप्रतिवारिवाः जनिपिद्राः) तयाचयेनन्ग- 
परिणात्मचितं स्पलितिमनुमोपते तदाच संप्रहणमिति 
पर्तुसार्यः । मध्यमे स्वाह वृहस्पतिः! 

भषणं गंधमाल्यानां फरुपृपाननयाक्तसं । 
सभापणे च रहसि मध्यमं संग्रह पिदुः॥ 

ग्थासोपि । 
प्रेषणं ग॑घमाल्याना धूपभूपगयासतां ! 
भरोभ्नं चान्तपनिर्मध्यमः संग्रहः स्मृतः । 

संभाषणमिनि पूवपिक्षपातिगपितममिमतं । गपेवा- 
दि अस्य दयपम्ययरुपततया पूवपित्षया अपिरत्यमितिं 
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भावः। उत्तमे पुनरहं विवादाचितामणिनिवादरलाकर- 
योरबृहस्पतिः 1. 

एकन शयनं कदा चंबनार्डिगने तथा ॥ 

एतस्संयहणं प्रोक्तमुत्मे शाख्वेदिमिः॥ 
, निगदन्याख्यानमेतत् । व्यासः । 
, शय्यासने विविक्ते तु परस्परप्पाश्रयः। 

~ केशाकेरिग्रहशरैव ज्ञेय उतमसंबहः ॥ 
चेडन्छरधृतो 'मनुरप्याह्। 
उपकारक्रिया केडिः स्प मूपणवासर्सा । 
सहधग्यासनं चैव सर्वं संग्रहणं स्मृतं ॥ - 
खियं स्पुशेदेदेरो यः स्पृष्टो बा मपंयेत्था 
परस्परस्यानुमते सर्वे सं्रहणं स्मृते॥ ,, 

उपकारकरिय। हि्ताचरणाक्रिया उपचरिति काचित्पाठः 
तन लग्गंधानुठेपनवूलादिमरेपणमर्यः केलिं संय 
णमुक्तममिति शेषः। मरतियेमे संग्रहे तु महुः। - 

अबाह्लणः संग्रहणे प्राणातं देडमर्हति। 

इदं तु उत्तमसताहसविषयं । शंषल्सितौ ॥ येन ये- 
नमिनापराधं कुर्यात्तस्य च्छेत्तव्यमष्टसहलं वा अ- 
न्यत्र बाह्मणादर्दब्यो हि वाद्यणः ॥ वाशब्दो ऽत्र व्यव 

स्थिदा्चकरल्पक्रसेन उत्तमया नीचेन मध्यमसंर्हेमच्छे- 

द्: } प्रयम्य चाटसदलाणीत्यर्थः दति- ल्दमीधरः। 

९ स्मदुमनुचिते स्तनजधादिदेये लियं सपम् भवा या चृषणारिके 
सृष्टः श्षमने ददान्योन्यमंगोकरणे सर्य संमह्णमिति नुषूकमष्टः ! ~ 

+ 
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८ 

अद्यः शागीरदेधनह ब्राहमण इति रलाकरः 1 
चयाणामपि चेषां प्रथमो मध्य उत्तमः! 

„ ५ विनयः कल्पनीयः स्याद्धिको द्रविणाभिके ॥ 
एपु त्रिपु संगरहेषु यथाक्रमं परयममय्यमोत्तमताहकता 

दंडः अधिकधनस्य त्वधिफोदेड इव्यर्थः । एर्वधकारणि 
वहूनि विवादरलाकरधृतानि कात्यायनादिविचनानि ना- 
तिप्रयोजनकतया ंथबाहुल्यभिधा' च न. सिखितानि । 

सांप्रतममीपा दंडो ऽभिधोयते 1 तनाह वृहस्पमिः॥ 
\ परपरन्या तु पुरूषः सं भार्पा योजयन् रदः । 
पर्वमाक्षारितो दोपे भ्रापरुयासपृषसाहे ॥ 

यया सह पूर्वं यस्याभिलापोऽभूत्तया सह रहष्यप्यौ- 
चितीवादादधिकं आरापमात्रं कुर्वाणः पूर्वसाहसं दर 
इव्यर्थः । मनुः । # 

यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमभिभपित कारणात् 
न दपं प्राुयाखचिन्न हि तस्य व्यतिकमः। 

अनाक्षारेते निभिचवशादोचितीवादादपिफ ऽप्यारपें 
ने दोप उच्यर्थः । अनाक्षारितस्यपि निजने परिया स~ 
इ संखपे दोप एवेव्याड स एष } 

परखियं यो ऽभिवदेतीर्थेऽरण्य गृहे ऽपि वा । 
नदीनां ववि समेदे स संयहणमासुयात् ॥ 
न संभापां पर्वभिः मत्तिविद्धः समाचर् । - 
निषिदो भापमाणस्तु सुवर्णं दंडमर्ति ॥ - 

निषिद्धः तस्याः पत्यादिना निवारितः } याज्ञवृल्क्यः ] 



` अष्टादशोर्मिः। २६५ 
॥ 1 

खी निषेधे शतं द्या दिशतं तु दमं पुमान् । 
भतिपेपे तयोर्दडो यथा संयहणे तथा ॥ 

स्री बेनिवारिता पुरुषेण सममारपति तदा शतं प~ 
णान्दंडचा पुरूष एव चेनिवारितः लिया सहारपति 

तदा दे शते पणान् देडचः। उभावपि निवारितौ चेत् प- 
रस्परमार्पतस्तदा दौ प्रसेकं प्रथमसाहसं दंडचाविय- 
थः । एवमेव विवादरलाकराविवादार्चतामर्भिं्भृतयः। 
मतुः। 9 । 

किंचिदेव हि दाप्यः स्पात्संभाषां ताभिराचरन् । 
प्रेष्यासु चैकभक्तास् रहः मबजितासु च ॥ 

तामिश्वारणदारामिः तदुपक्रम्यैवैतस्याभिधानातर् । 
अनुपदं व्यक्तीभविष्यति चेदं । एकपुरुपाश्चितया स्वभे- 
ष्यया तापस्या श रहसि सहारपत्किचिदेव सुवर्णतो 
न्यूनं दमं दाप्य इयर्थः । रलाकरादयोष्येवं । मास्ये । 

यरु संच।रकस्तत्र पुरुः स तथा भवेत । 
पारदारिकवदेढयौ यश्च स्याद्वकाशदः। 

संचारकोऽभिसारयिता अवकाादोऽभिसरिस्यानदा- 

ता। तथा च यः लियं पुरुप वाभिसारस्थानं मापयति 

यो वा द्ीपुर्पयोरभिरस्यानदाता तुभ पारदारि- 

कमरदस्बावित्य्थः ॥ अगिवतमर्ुकागयस्त संयहणे दमे 
नायमित्याह मनुः 

नैष चारणदारेषु विधिर्नारमोपजीविपु । 
सजूर्यति हि ते नारीं निगूढाश्रारयंति च ॥ 

` भदे ॥ 
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चारणो नटः 1 ̂ भार्य्या पुत्रः खिका तनुः » इत्या- 
दिस्मरणादिह आस्मा भार्या तेन आप्मार्न मायां जी- 
वनार्थमुपजीवति आत्मोपनीवी शैष्टूषादिः एतौ हि 
स्वियमप्यरंरख्त्य व्यभिचारयत इयौ नेतरतंगहे 
देढः । यदि तु ताभिरपि निगूढः संभाषणं कुरुते तवा 
वंबटेशं दाप्य इद्युक्तं "किचिदेव हि दाप्यः स्पात् “इत्य 
नेन आक् 1 एवमेव रलाकररः 1 अभिगमदृशर्त्वव्रापि स 
सु बध्यक्यमिगमनप्रकरणे व्यत्ते । नारदः । 

नाथवत्पा परगृहे संयुक्तस्य शिया सह् । 
दुं संव्रहणं तज्ज्ैनागतायाः स्वयं गृहे ॥ 

नायवत्या सइ तावस्संयहणं दुं दंव्यताबीजं यदि 
सैव सेयदीतु मृं खेच्छया समागत्य संगाहमति तदा 
तद्पि न दुष्मिव्य्ः। आपस्ैवः।; अवुद्धिमूर्वमरंरुतो 

युवा परदारानुपविशन् कुमारीं वा चावध्यो बुद्धिपूर्व 
तु ठंड्यः ॥ अस्यार्यः ! यबदुषटाशव एव युबाऽज्ञाना- 
दरंर्तः परक्चिया- पर्कन्पायाश्च समीपमुपसर्पति 
तदा स राज्ञाऽवध्योऽभर्संनीयः। यदि तु दुटभाव एव 
तथा कुर्वे तदा वित्तानुसारेण देडनीयः॥ ५ ॥ 

¢ उप्राभिममर्दंडः # 
तना बृहुस्पति- 1 । 
सदसा कारयेयस्तु धनं स्यावि हेरे१् 1 - 
उर्रुव्य छिगवृपणी आमयेदर्दमेमः तु ॥ 
छय्यना कारयेयस्तु वस्य सर्वहरो दमः 
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अकयित्वा भगकेन पुरानिर्वासपेत्ततः प 
दरमोऽतिमः समायां तु हीनापामरदधिकलतः ! 
पुंसः कार्यो ऽषिकार्या तु गमने संप्रमपषे 

यःसहसा ययेन परक्ियमनिच्छवोमेयाभिगच्रपि त~ 

स्य सर्वस्वं मृदीत्वा छिमवृपणौ छिष्वा गर्दन स्ामणं 
` कारयेद् । ददं तु बल्च्छयभ्यां समानायां । नीचां 
गमने वर्धमू 1 उत्तमायां गमन शंसः का" इत्यादिना 
धिशेपस्य वक्ष्यमाणत्वात् । यस्तु छक्चना च्छठेन परि 
समनिच्छंतीमेवाभ्भिगच्छति तस्य सर्वस्वमादाय भगा- 
केनांकपिरमा पुरानिर्वासने दंडः । यस्तु बरुच्छले वि- 
हाय दूादरिपणदारा समानजातीया परसचियं गच्छति 
तस्यांतिमंः उतमस।हसो दंडः । हीनवर्णा तु वर्च्छले 

विह्यय दृतादित्रपणदारा गच्छतो मस्यमस्राहसो दंडः । 

उक्छटजातीयांतु दूतादिपेषणदार्रबदच्छकलाग्यां गच्छ 
तौ मारणमेव । नार्या अपि कर्णादिकर्चन वक्ष्यमाणय- 

ज्ञवल्कीषादिदयर्थः । विवा्दरत्करे आपसेबः ॥ सनि 
पति शिश्नस्य च्छेदनं वृषपणस्य॥ सनिपातेऽतिगमे । ९- 

तदपि प्रायुकतविषयं । कात्यायनः । 
स्रु वृत्तोपयोगः स्यात्सह पुरुषो यदा । 
द्नलय प्रनत कार्याल्तिरमपरणं दि तत्. ॥ 

खपु उरूष्टजतीयासु वृत्तोपोगौ जाताभिगमः। प्र- 

संच ट्टेनेति रललाकरः! विवाद््चिरतामी यज्ञयल्कयः । 

सजातावुत्तमो दरः आनुचेम्ये तु मध्यमः। 
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प्रातिरोम्ये वधः पुसो नार्या; कर्णादिकर्तनं ॥ =; 
-रक्षितसजातयसकामूपरल्ीगमने ब्राह्मणादीनासुत- 
मो दंडः । मातृप्वलादीनां गमने.तु वध एव वक्ते । 
अरक्षिदानुलोभ्यागमने तु मध्यमरः ।वक्ष्यमाणमनुवचना- 
त्।रक्षितानुलोम्यागमने तृत्तमसादसः। सदलं ब्राह्मणो 
दाप्य' इत्यादिवक्षषमाणमनुवचनात् 1 प्रतिखोमगमने 
ध दरयर्थः तेन वृहस्पतिवाक्येपि पुंसः भरमपणं ज्ञिः 

याः कण्केशच्छेदनेत् महदरटव्यमिति मिश्राः ।कणदिी- 
स्यादिशब्दः केशादिपरः (दिष्णुः। पारजायी सकणगिमने 
तु उत्तमसाहसं दंसयः हीनवर्णागेमने मध्यमं गोगमने 
अंत्यागमने -.वा वधः ` उत्तमागमने च ,॥ पारजायी 
पारदारिकः. अस्यागमने जसपृश्यागमने । मनुः 1: 
~ ` शूद्रो .गुपमशुपर वा दैजावे वणंमाविशन् 1 
“` -अगुपैकागसर्वसैरमते सर्वेण हीयते ॥ ˆ :. 
> वैश्यः सद्र दंस्यः स्यासंवर्सरनिरोधतः 

` सहल क्षत्रियो दण्ञ्यो मैण्व्यं मूत्रेण चार्हति ॥: 
साद्यणं ययया तु सेवेयातामिति स्थितिः ।:. 
गुं चेच्चू्धवरदेड्यो दग्धन्यो वा कटाथिना॥ ` 

देजातं वर्णं द्विजात्तिखियं आविशन् सधिगच्छन् अ~ 
गुपेकांगसरवस्वैः अगुप्रायामेकागेन शिश्नरूपेण सर्वस्वे 
न च दीयते 'आय्यं्लीगमने हिमोद्धार इति वचनेकवा- 
कृपस्वात्] सर्वेण अगेन, सर्वस्वेन ` च सर्वस्वहरणं गुरा 
चेत्-वधोधिक इति रलाकंरः 1 कुूकभरस्तु भांदिर- 
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तितामरक्षितां वा दिनातिलियं यादे शुद्धो गच्छेत 
रक्षाराहितां गच्छन् ईिगसर्वस्वाभ्या वियोजनीवः। अक्रा 
गनिशेषान्नवणेपि “आर्थहयक्िगमेने छिमोदारमसर्वस्व- 
हरणं गोपा चेदधो$पिकः” इति मौतमवचनार्दिगञ्ठे- 
दृः! रक्षिता मैथुनं गच्छन् ररीरधनहीनः कर्तव्य इत्या- 
ह। अगुपव्राज्मणीगमनेवैश्य. संवत्सरं बध्वा सहलेण दं 
उचः । क्षत्रियस्तु सदलं ठैडयो मूत्रेण शिरोभिपेच्य मुण्ड- 
नीयः । गुप्ता चेदिति रक्षितां ्राह्मणी गच्छतोर्वशयक्षति- 
ययोः शुद्रवदेड दाहो वा कटाभ्चिना । ता चैडखरधृते 
मनुः ॥ ू 7 

कषत्रियायामगुप्रायां पेये पंचशतो दमः। 
मूतेण मैण्डचमुच्छेतु क्षत्रियो दंडमेव वा ।1 

यदि क्षपिः परक्षनियामयुसां संगच्छे्तदा मूत्रेण मै- 
उं यद्वाधैश्यवत्पं चशतं पणान् दंड एषेति विवादरल(- 

करः। उष्मीधरेण तु दण्डमेव वेत्य मौण्ड्यमेव वेति 
पठितं \नास्दः। 

माता मातृष्वसा खश्ू्मातुखनी पितृष्वसा । 
पितुम्यसचिशिष्यस्ली भगिनी तत्सली स्नुषा ॥ 

ड दुहिताचायंभार्या च समोत्रा शरणागता । 

~ शक्ता प्रवरजित्ता धात्री साध्वी वर्णोत्माचया॥ 
~ -आसामन्यतमां गत्वा गुरुतल्पग उच्यते । : 
^ शिश्चस्योत्कर्तनात्तत्र नान्यो दंडो विधीयते ॥ 
-मातात जननीन्यतिरिक्ता पितृपली समोत्रेवि शर~ 

~ 
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णागताया विरोषणे । एवुःधात्रीर्यनापि तयेति, बोधयम्ः । 
अतो"न बारुधानीं स्वदारसी चे'ति प्रागुकेन विरोध इलि 
विश्वरूपः 1 याज्ञेवल्क्यः। 

पितुः स्वसारं मातुश्च मातुखानी -स्नुपामपि । 
आचार्यपत्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्प, ॥ 
छिच्वा रगे वधस्तस्य सकामायाः खियस्तथा । 

सकामाया दति उक्तानां पर्णा मध्ये वयोकतं प्रतियो- 
गिन या सकामा रमयति तस्या अपि रिगच्छेदनपूर्वक 
वधो टंड इस्पर्थः । व्यासः। 

गुप्तायाः संग्रह दंडो यथोक्तः परिकीर्वितः। 
इच्छंस्यामागतायां तु मच्छतोऽर्ददमः स्मृतः ४ 

यथोक्त उच्मसाहसरूपः। एप स्वर्दृदेडः । छीवादिभा- 
यन्यतिरिकतापु सथानुगमावुक्तौ 1 विष्णुः 1 

अदुष्टस्यक्तदाररस्य शीवस्याक्षमकस्य च । 

सेच्छानपेयुषो दारान्नं गेपः साहसे भवेत् ॥ 

सेच्छान्गरदुपयुप इरयन्वयः । तेन, छीवस्याक्षमस्य 
चा सेच्छान्स्वच्छंदान् तथा अदुटरयक्तदास्स्य दारानुते- 
युषः उपगच्छतः पुरुषस्य न ठंड इत्यर्थः । मनुः । 

सदलं बाद्चणो दंयो गुषां विप्रां बसाद्रनन् । 
रतानि पच द॑ंञ्यः स्यादिच्छन्त्या सह संमगः॥ 
मौञ्यं माणातिको दंडो चा्ञणस्य विधीयते । 
इतरेषां तु वर्णानां दंडः भ्ाणाततिको भवेत् ॥ 
वैश्यश्ेरसेत्ियां गुता वेश्यां वा क्षत्रिये जजेत् ¡ - 
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यो व्राहा्याममतायां तत्समं दंडमर्हतः॥ 
श्राया कदिवविशोः सालं वे मवेदमः ॥ ` 

„ बखादिति द्य इत्यन्वपि अतो दमोकिमः समाया 
मिति वृहस्पत्तिवाक्येन सजातौ उत्तमो दंड इति याज्ञ- 
वरक्यवाक्येन पारजायी सवर्णागमने उत्तमसाहसमिति 
विष्णुवाक्येन चविरेध इति वि्रूपः। मौड्यमिति थ~ 
नाभिगमने प्राणातिको दंड उकः तत्र बाह्मणस्य शिरो- 
मुडनमेव दंडः दंडमर्हुत इत्यत्र दंडो मध्यमसाहसः वै- 
श्यस्य नि्गुणकषत्रियागमने । अन्यया तत्रापि सदलं दंड 
इति मिश्राः । अयं च दंडः सगुणवैश्यस्यास्य॑तनिरगुण- 
कषकियाममने अन्यथा वधः अतः "पुंसः कार्योऽधिकाया- 
मिश्त्यनेन श्राविलोम्धे वधः पुंखद्त्यनेन गोगमने अत्या- 
गमे उ्तमागमने चे र्यनेन "वश्यो राजन्यायां नैयुनमा- 
चरन्नित्यनेन च न विरोध इति प्राहः । गुमामिव्यस्य 
्षत्रियामि्यनेनान्वयः। गु्ाया गमने वधस्योक्तत्वादित्य- 
पि केचिन् ¢ इदानीं वधे प्रकार उच्यते ॥ बौधायनः ॥ 
शद्रं कटा्चिना देदेत् ॥ दिजखीगमने इति गैषः। त~ 
द्मणीं गंतारमित्यनुवुत्तौ यमः। 

शूद्रं तु घातयेद्राजा शयने तप्र आयकते । 
दहेत् पापरतं तत्र काठः पर्णस्तृणेस्तथा ॥ 
हारीतः श्रेयसः श्यनशापि ने राजा वध्वा भिः 

सादयेद् काषेश्वैनां गहयेत् ॥ श्रेयसः उरखष्टवर्णस्य श~ 
यनरायिनं स्रीमामिनं एनामुररूषवर्णजियं [ गोतमः ॥ 
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णागताया विशेषणं । एवं धात्रीत्यत्रापि तयेति, गोयम् 1 

अते्न बखानी स्वदासीं चे'ति अरुक्तनं विरोध इहि 
विश्वरूपः । याज्ञवल्क्यः] , 

पितुः स्वसारं मातुश्च मातुखानीःस्तुपामपि । 
आचार्यपलीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः ॥ ` 
चिच लिगं वधस्तस्य सकामायाः खियस्तथा । 

सकामाया इति उक्तानां पण्णां मध्ये योक्त प्रतियो- 
गिनं या सकामा रमयति तस्या अपि किगच्छेदनपूर्वक - 
वधो दह दरतयर्थः । न्यासः। 

गुभ्ाणाः संग्रहे दंडो ययोक्तः परिकीर्तितः! 
इरच्छत्यामागता्ां तु गच्छतोऽर्धदमःस्मुतः॥ 

यथोक्त उतमसादसरूपः। एष तर्ददंडः । सीबदिना- 
याग्यतिरिकापु यथानुगमावृततौ । विष्णुः। 

अदुष्टत्यक्तदारस्य दीबस्याक्षमकस्य च । 

सेज्छातुपेयुपो दारान दोषः साहसे भवेत् ॥ 
सेच्छान्दारानुपियुप त्यन्वयः । तेन, छीवस्पाक्षमस्य 

"वा सेच्छान्सवच्छंदान् तथा अदुटस्यक्तदारस्य दारानुपे- 
युपः उपगच्छतः पुरुपस्य न ठंड इव्यर्थः! मनुः । 

सहलं ब्राह्मणो दडचौ गुप विपरा वसाद्वनम्। 
शतानि पच ठंड्यः स्यादिच्छन्त्या सह् संगगः॥ 
मँज्ये,माणांविको दंडो व्राह्मणस्य विधीयते । 

दतरेषां तु वर्णानां दंडः पराणांतिको भवेत् ॥ 
वेश्यशनेरत्रियां मु वैश्यं वा क्षत्रियो जेत् ¡ ' 
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यो तराह्मण्यामगुष्ायां तत्समं देडमर्हतः ॥ ̀ 
` शद्रायां क्षत्रियविशोः साहं पे भवेदमः॥ 
मटादिति दंख्य इल्यन्वयि अतो दर्मोतिमः समाया- 

मिति वृहर्पतिवक्यिन सजाती उत्तमो दंड दति याज्ञ- 
द्क्यवाक्येन पारजायी सव्णागमने उत्तमसाहसमिति 
विष्णुवाक्येन च िसेध ठति विश्वरूपः! मौल्यमिति य- 
भिगमने प्राणांतिको दंड उक्तः तवर बराह्मणस्य रिते- 
सुडनमेव दंडः दंडमर्हत दत्य दंशे मध्यमसाषसः वै 
श्यस्य निर्गुणक्षतरियागमने ! अन्यथा तवापि सदलं दृह 
इति मिश्राः । अयं च दंडः सगुणयेभ्यस्यासपंतनिर्युण- 
षत्नियागमने अन्यया वधः अतःप्पुसः कापोऽपिकाया- 
भिभ्टनेन्राविखेम्ये वधः पुं्दत्यनेनःमोगमने अंत्या- 
गमे उचमागमने चेप्यनेन "वेश्यो राजन्यायां मैशुनमा- 
चरनित्पनेन च न विरोध इति प्राहुः! गुपामित्य्य 
्षत्रियामित्यनेनान्वयः मुक्ताया गमने वधस्पोक्तलादित्य- 
पि केचित् ॥ इदानीं वये प्रकार उच्यते ॥ मोधायनः॥ 
शद्ध कयन्निना दहेत् ॥ दविजद्धीगमने इत्ति शेपः । त्रा 
ह्यणीं मेतषरमित्यनुवुत्तौ यम्ः 1 < 

शूद्रे तु घातयेद्राजा शयने तप्र आयसे । 
दहेत् पापरतं तत्र कषठिः पर्णे स्तृणेस्तथा"॥ 
हारीतः ॥ श्रेयसः शयनशापि नं राजा बध्वा क्तिः 

सादयेव् कषचश्वनां दाहयेत् ॥ श्रेयसः उक्छवणंसय श~ 

अनरायिनं सीगामिनं एनामुररषटवणं लियं । गोतमः ॥ 
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खभिस्तु लदपेद्राजा हीनवर्णगमे लियं । ̀ 
अत्र अभिः खादयेद्राजा हीनवर्णगमने लियं प्रकरं 

पुमांसं धातयेत् यथोक्तमिति पारिजातश्लाकश्योः पाठः। 

तत्र यथोक्तमिति पुंसोपि वा शिः खादनमिति रलार्क- 
रकारेण व्याख्यातं । यथोक्तं सिगोद्धारः सर्वस्वहरणं 
चेति पारिजातन्याख्यानं 1 वशिष्ठः ॥ शुद्रशरद्रह्म- 
णीं गच्छेत् वीरणेर्वेष्टयित्वा शूद्ध॑मयौ भरास्येत् । बरा- 
ण्याः शिरसि वापनं रुला सर्पिषाभ्युक्ष्य नम्र 
खरमातेष्य महापथमनुत्राजयेत् पूता भवतीति वि- 

ज्ञायते । वैगयन्नद्रा्मणीं गच्छेहछोहितदर्भैवे्टयिलला वै- 
श्यमभ्नौ प्रास्येत् । ब्राह्मण्याः शिरसि षापनं कता से 

विपाभ्युदय न्ना खरमारोप्य महापथमनुत्राजयेत् प~ 
ता भवतीति विज्ञायते राजन्य्ेद्राह्मणीममिगच्छेत् श~ 
रपतरे्टयित्वा राजन्यमस्नी प्रास्येत् 1 बाह्यण्याः शिरसि 
वापनं रुखा सर्पिपाभ्युष्य नम्रां सरमारोप्य मदापध- 

मनुकाजपेत्पूता भवतीति विज्ञायते ।एवं वैश्यो राजन्यायां 
मेभुनमाचरन् शुदरस्तु राजन्यायिश्ययोः ॥ महापथो राज- 
पथः ¡ यमः। 

युपर सेवते या तु बाह्मणी मृदमोहिता। 
तां भिः खादयेद्राजा संस्थाने वध्यघातिनां ॥ 
वैन्यं वा क्षत्रियं वापि ब्राह्मणी सेक्तेतु या। 
शिरसो सुंडनं तस्याः पाणं गर्दभेन तु ॥ 

यध्यघातिनां स्थाने वध्यान् ये घातयति वाडिलावेष- 
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सैरधिषिते दशे इति चेडेश्रः । वृहस्पतिः ।, 
^. गृहमागत्य या नारी प्रलभ्य स्पशनादिना। 
-कामप्त्र सा दण्ड्या नरस्यार्ददमः स्मृतः ॥ 
च्छिन्ननासौकर्णा तां परिशरास्याम्तु मजेत । 
सादयेद्या सारमेयः संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ 

तत्र सा दुंल्या यः क्वि भ्रखोभ्य संगच्छतः पुरुषस्य 
दृइस्तेन दैत्या तरदैडा पुष्पस्प च्छिनेरादिना तस्या 
एवाविको वैकन्पिकः उकः (बहुक्तस्थिते बहुभिराकीर्णे। 
एवमेव रलाकरः । मनुः। ~, 

` भर्तारं खंवयेया तु खी ज्ञातिवठर्दिता 1 
तें घिः खादयेद्राजा संस्थानि बडुसंदियते ।, - . 

रचयेत् पतिमवज्ञाय पुर्पान्तरं गच्छेन् । तया च ध- 
मात्रादितैवर्यादिदर्पेण या परतिमवमन्य न्यभिचत् 
तां राजा खोकमध्ये कुकरैः खादयेदिस्यर्थः । हन्यादिस्य- 
नुषुत्ी विष्णुः ॥ लियं संसक्भवृकां तदतिक्रामणीं च 
असक्तर्कां पत्या अनुपभुक्तां तदतिक्रामणीं पुस्पा- 
त्रमामिनीं मिरि्तमिदं दनननिमितं ॥ वृहस्पतिः । 

अनिच्छन्ती सु या भुक्ता गुमां तां वासयेद्दे । 

मलिनां गौमध.रय्यां ्पिडप्रात्रोपजीपिनीं । 
कारयेन्निष्टति रच्छं पराकं वा समे गता ॥ 
हीनवर्णोपमुक्त या स्याज्या वध्याधवा भवेत्! 

समे गतां समवर्णे पुष्पे संगतां ! धनदे पिदेषषति 
कात्यायनः। 
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नाच्वतेत्राः क्षियो याद्याः पुमांखनापराध्यते। 
प्रभुणा शासनीयास्ता राजा च पुरुपं नमेत् । 

अस्वतेव्ाः सस्वामिकाः दियो न ग्राह्याः न कर्षणी- 
या न धर॑न्या इति मिश्नाः । राजा वु पुरुषं नयेत् खी- 
स्वामिनं पुरूपं प्रति तां ् ापयेवू 1 स्वामिदारिव त- 
दढ गह्य इति तास्पर्येम् । तयाच बिवादौचतामणौ 
कात्मायनः। 

भोपितस्वामिका नारी प्रापिता पयभियहे । 
ताचर्सा बन्धने स्थाप्या यविस्स्यादागतः भुः ॥ 

अभिग्रह अभिस्ारनिमिन्यहे सति राजपुरा रा-~ 
जगृहमानीता 1 मत्स्यपुराणे । 

ˆ व्यस्सदूपयेषस्तु परभार्या पुनः कचित् । 
वधो भवेत्तस्य नापराधो भ्वेस्सियः। 

- नापराध उति तु आनुलोभ्ये बोध्यं । मनुः 1 
योऽकामां दूयेत्कन्या स सयो वधमर्हति । 
सकामां दूपवस्तुल्यो न वर्धं माघ्रुपाननरः ॥ 

तुल्योऽपि गमनीयासजातीय इति चैडेखरः ] अनि- 
च्छैतीं कन्यां अंभिगच्छन् तत्सवर्णो वध्यः म सिच्छ- 
तीमपीस्यर्थः । एषमेव विवाद्त्वितामणिः । 

उत्तमा भरजमानस्तु जघन्यो वमन । 
शुल्क दयात्तेवमानः संभयच्ेत् पिता यदि ! 

उर्छनटवर्णा कन्यामिच्छतीं अनि र्वी वा अथमवर्मो- 
ऽभिगच्छन्. वध्यः तस्पा्सितुघ्रेन्छपा ताम॑भिगनछ- 
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स्वर्ण शुल्व तिव दाप्यः कितु सा दत्तशुलका ते- 
नैव विवाह्य इति । तदाह नारदः+ ४ 

` सकामायां तु कन्यायां सवणे नास्त्यतिकमः। 
` किं खरुरत्य सत्त्य स एवैनां समुददेत्। - ` 

-शंखः॥ समां शुल्कमाभरणं दिगुणे सीधनं च दवा 
प्रतिपयेत ॥ समां कस्यां स्वयं रमिता शुल्कमरणत्री- 
धनानि द्विगुणानि दत्वा विवदेदित्यथः। मुः । 

. अभिपद्य नु यः कन्यां कुष्ण मानवः । 
तरथाशु करदुल्यौ दंडं चाहंति प्तं । 

-सवणामनिच्छतीं कन्यां अमिभूवर योनावगुिग्कषपे- . 
णे पो मैभुनवतीं करु्यचस्परगुरिषच्टेवः परुशवपणं द 
इमनेस्यर्थः । सकामाग्ामाद स एव । 

सकामां दृपयेस्तुल्यो नगुचिच्छेदमष्युयत् । 
दिदातं तु दर्मं दाप्यः पतेगपिनिवृत्तये 1 

सक्छभामिन्टतीं दूषयन् योनाव॑नुटिप्रक्ेपेण रमयनू 
तुल्यः सवर्णः { नारदः! ॥ 

कन्यायामस्करामयां वेगुटस्यावकर्नने । 
उत्तमायां वस्सेयं सर्यस्वट्रृणं तया ॥ 

व्॑मुटस्य अंगुलिदियस्व । अगुीसाच्यमेयुनविपयमे- 
सू येन येनामनापराप्ुयाचर्देयास्य कर्वयरूटि पारि 
जातः । स्नाकरस्याप्रैव स्कमः । दर्ततु चय गुटप- 
स्िणसिगच्छेदं इत्यह । नाण} ` 

कल्यां भनेनीमुखटे न क्रंचिदपि याप्ेन् । 
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जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेदहे ॥ 
कन्येव कन्यां या-कुर्याततस्याः स्याद्टिरातो दमः। 

शुल्कं च दविगुणं द्याच्छिफाश्चैवापरुयादश.॥ 
भजंतीमिव्यनेन सकामाऽनुगम्यते तेनानिच्छायां दद 

रेशेस्तीति बोध्यमिति । कुर्याततयोनावंगुलिमषेपेण दूष- 
येत् । शिफा जटाकाररज्वादिप्रहारान् इत्यर्थः। इति च॑- 
उश्वरः1 

यातु कन्वां प्रकुर्यात् खी सा सयो मौस्मर्हेति । 
अंगुल्योरेव च च्छेदं खरेणोदहनं तथा ॥ 

खी कन्यातियोपिदर् तथा च या पुनः खी कन्यां तयो- 
नार्व॑गुखिमिकषेवेण दूषयेत् सा तस्स्षणददेव शिरोमुण्डनं त- 
दभ्यासेगल्योन्टेदनं गर्दभेन च राजगमनमागयमनम- 

हतीर्यर्थं दति मिश्राः \ याज्ञवस्क्यः 1 
अरुरुतां हरन् कन्यासुतमं हयन्यथाऽधमं । 

दंड दयार्सवर्णासु भाविजोभ्ये वधः स्मृतः ॥ 
सकामास्वातुखोम्यासु न दोपस्त्वन्यथा दमः 1 

‡ रूपणे तु करच्छेदस्तूत्तमायां व धस्तया ॥ 
अरुरुतां अन्यरमे दातुं प्रसाधिता उत्तमं साहसं अ- 

न्यया अनटछतां चेत्तदा अधमं प्रयमं साहसं प्राति- 
सभ्ये तु उत्तमायां वधो हीनवर्णस्यान्ययेति तरथा अ- 
कामये इति मिश्राः । अच्रुतामिति कन्यामखंरुताम- 
निच्ठतीममिगमनार्थं हश्णे उचमसादसं दयात् । अ- 
* न्यया द्र्नयमसादसं 1तच सजतौयासु प्रातिरम्पे तु 
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इतुर्वध एव । सकामासिति इच्छन्तीष्वनुलोमासु इति 
गमनार्थं हरणे उत्तमसाहसं दयात् न दोषः । समानजा- 
तीयासु कन्यासु गमनवर्जं अर्हकरिणांगुखिप्रकषेपक्ताध- 
नधूपणे हस्तच्छेदः! उत्तमायां वध एवेति दीपकठिका ॥ 

॥ अथ वंधक्थादिगमनरंडः ॥ 
तेने चंधक्पथिकारि विवादरलाकरे यमः। 
पारदारे सवर्णासु दँडयाः स्युः पंच रुप्णखान्। 
असवर्णासानुोभ्ये ंडो दादशरो दमः ॥ 

„ पारदारि परदारगमने यवत रुप्णरः दादशको दादश- 
पणाः । व्यासः। € 

महुभिरमुंकपूर्वा या गच्छेयस्तां नराधमः। 
तस्य वेश्यावदिच्छति वडनं न तु दारवत् ॥ 

दारवद्कुरुख्लीववे । कार्यायनः 1 

कामार्ता स्वैरिणी य। तु स्वयमेव भ्रकरामपेत्। 
राजदेरेन भोक्तन्पा विख्याप्य जनस्निधौ ॥ 

नरिरदः। 

स्वैरिण्यनालमणी वेश्या दासी निष्कामिणी च या । 
गम्याः स्युरानुजेम्येन सियो न प्रतिलोमतः ॥ 
आस्वेव वु भुजिप्यासु दोपः स्यात्परदारवनतू । 
गम्या अपि हि नोपेपायतस्ताः सपरियहाः॥ 

अस्यार्थः सयैरिणी स्ववशा पुत्री तस्पा विरोपणम- 
तरा्मणीति क्षतियायेति यावत् । दासी स्वीया कमकि- 
यी निष्करामणी कुटुंबविनिर्गता पुटी गम्याः शयुरिति 

२६ 
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दडनिपिधमात न वु पापनिपेषः ) मुजिष्यासु अन्येना- 
' वरध्य भुज्यमाना सपरियहाः परेणावरुदाः।. चडश्वर- 

धृती याज्ञवल्क्यः! - ; 
अवरुद्धासु दासीपु मुजिष्यासु तथेव च । 
गम्यास्वपि पुमान् दाप्यः पंचाशत्पणिकं दमं ॥ 

अवरुदयासु दासीपु अन्येनावरुध्य पूता दास्यः तात ग- 
स्पास्वपि अनुखोमजातास्वपीति चंडः । परावद्धासु 
दासीषु भोगार्थमवरुद्रासु सतीम्विति आनुलोभ्येन ग- 
स्या अपि गच्छन् प॑चाशंत्पणिकं दंडं दाप्य दति दीप- 
कलिका । व्पसिोऽपि । 

परावरुद्धागमने पंचाशत्पणिरको द्मः! 
भसह्य वेश्यागमन देढो दशपणः स्मृतः ॥ 

अव्यास्यागभ्यमेतत् । याज्ञवल्क्यः । 

प्रस दास्या गमने देडो दशपणः स्मृतः। 
महू पयकामासी चतुिरातिकः पृथक् ॥ 

अस्तौ दासी ययक्रामा सती नैरन्तर्य्येण बहभिर्मम्यते 
तदा तेषां भरखेकं चतुिशतिपणात्मको दंडः । नारदः। 

पुपोनावतिक्रामन् पिनेमः स शत्रं दमं । 
मध्यमं सदस गपु तदेर्याद्यष्व्तपिपु ॥ 

अतिकामन्मैमुनं गच्छन् पणशतं दस्य दति पिवा- 
दचितामणिः। रद॑मी धरस्तु स दमं शतमिति पिकं प- 

` उति तत^फर्तो न कश्मिदिरोपः। पिवादरलाकरसतु स- 
दी रात्मिति पदटिरया दशापिकपणरातं दत्य इति म्या- 
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ख्यातवान् । न्न समीचीनतया परतिभाति छंदमीधराय- 
सम्मतत्वात् । पशून गच्छन्निति तदटिचितनारदवचन- 
विरोधाच ।,मध्यमसाहसमिदं वेश्यक्षत्रिययोः शूद्रस्य 
गोगमने पुर्वं वधाभिधानाद् । मनुजोत्तमस्य व्राह्मण 
स्थावरे नारदेनैव सुवर्णरूपदंडाभिधानात् । यथा नारदः। 

सुवर्णं तु भवेदस्य न बजन्मनुजोचमः । 
पशृन्गच्छन्शतं देङ्ये हौनगी चैव मध्यमं 1 

हीनांमी चिननासादिः। विष्णुः ॥ पशुगमने पणरातं 

ठंडः ॥ मत्स्यपुराणे । 
तिर्यग्योनौ तु गोवर्ज मैथुनं यो निषेवते । 
स पणं धरापरुयादड तस्याश्च यवसोदकं ॥ 

पणं शतसंस्यमिवि चंडेखरः} ` 
वेश्यागामी दिनो द्यो वेश्याशुल्कसमं दमं । 

यदेश्याभिगमने शुल्कं पं चशतपणरूपं तापान् वेश्या- 
भिगामिनो बह्मणस्य दंडः 1 एवं च} 

प्रसद्य वेगागमने दंडो द्रापणः स्मृतः । 
उति तु शूटपरमिति निर्णीयते । नारदः! 
अमस्पागामिनः शाचि दंडो ग्ज्ञ प्रकीर्तितः} 
प्रायसित्तयिषानं तु पापानां स्पाहिशोधनं ४ 

चौश्वारदारपदेगहैतरादमतु राज्ञः पररासामाह च~ 
इग्वरधृतो मनुः 

यस्म सेनः पुरे नालि नान्यखीमो न दुष्टवाक् } 
न सादसिकदण्डप्री स श्ना शकसेकभाक् ॥ 
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वथाच व्यासः। = 
परवेत्थानपरां दक्षा जधन्यासनशापिनी 1 
अंबाग्दु्टातुकूला खी भवेह पुण्यकर्मणः ॥ 

मनुः 

संवत्सरमुदीसेत दिती योपिवं पतिः) 
ऊध्व संवत्सराच्वेनां दयां रुत्वा न संवसेत् 1 

साध्व्यारत्याने दंडमाह चंडन्धरधृतो नारदः 1 
अनुकूतखमवागदु्ट दक्षा साध्वीं भ्रजावततीम् । 
स्मजन्भापीमवास्याप्यो राज्ञा दन भूयसा ॥ 

नारदः । 

` अन्योन्यं स्यजतोराः स्पादन्योन्वं निरुडधयोः। 
सरीपुंसयोर्मिगृटाया व्यभिचाराटते खाः ॥ 
सखमीयनध्घ्सरदस्वां गर्भविर्थेरिनीं तथा ! 
भनु वधमिच्छतीं द्धियं निवसयेब्ुहात् ॥ 

“आयः पापं सीधनखेन षटं स्वंस्वं यस्मा इति वि 
यहः 1 कल्पतस्कारस्तु खोधनसेन घं भर॑रितं सर्वस्वं 
खया सा तया न्रष्टमिवय॑तभूतण्यर्थकमिति वर्णयति 1 
सथा! 
` अनर्थजननीं नित्यं तथैवाभियवादिनी ! 

पूर्वाशषनी च या भतुरतां खं नि्वासयेदुदात् ॥ 
वध्यौ स्ीजननीं निव्य प्रतिकूलं च सर्वदा 1 
कामतो ना्मिर्नदेत कुर्वनेव त दोषभाक् # 

ङरवनिस्यस्यामिनंदनमित्यप्देसंनन्धः 1 मनुः 1 
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ऋतुलातां तु यां नारी भर्तारं नोपगच्छति! 
तां थाममध्ये विख्याप्य भरणी च षिवासयेत् ॥ 

मनुः 

स्वच्छेद्गा च या नारी तस्यारत्यागो विधीयते । 
न धैव सवर करर्याद् न चैवागविकर्भनं ॥ 
सवच्छन्दन्पभिचारिण्या विवलं त्यागमवीच् । 
न वर्धं न च पैर च॑षं खरीणां विवर्जयत् ॥ 

मवधेन चयैरूप्यं दति अन्रवीदित्यन्वयः। पृथिवीं म~ 

ति रक््मीवा्ये विष्णुः ॥ 
नारीषु नितं शुचिभूषितासु पतिव्रतासु प्रिथवादिनीपु । 

अमुक्हलासु भजान्थितासुसुमुपभाण्डासु चरिग्रिपासु॥ 

सुशि्टयेषमासु जिेग्निमासुकविन्यपेतासु पिखोदुपासु। 
परम्यपकषासुदपान्वितासुस्यिता सदां जगता पिधात्र। 
मिः पूोपदारः ककिः कटः विटोङुपा लेभशु- 

न्या जगतो विधात्रीति पृथिव्याः संगोपने । शंसरि- 
सितौ ॥ द्वी नानुक्ता बहिरनिःकामेव् 1 नानुचतरीया परि 
धापयेत् ॥ न चौर्सवे गंधमाल्याभरएणानि विर्तानि 
वाससि विभूयात्र। न पदपुरुपममिश्नापित अन्यत्र ग~ 
टकमरच्जिततवदेम्यः । न नाभिं दरेपिन् । कुट्मधूरा 

गुल्फाभ्यां यसिः परिदेष्यात् । न खनौ विवृत्तौ कुर्यात् । 
न हतेदनायृतं ॥ अनावृतं मुपमनाच्छाय । मतुः । 

माख्या वा युदया चा वद्धपां वापि योपित।। 
न स्वाक्तपेण करव्यं किंचिःकार्यमृदष्वपि ॥ 
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बाल्ये पितुर्वशे विषठेत्पाणियाहस्य यौवने । 
"पुत्राणां भर्च॑रि प्रेते न भजेत्छवी स्वतंत्रता ॥ 
पित्रा भर्ना सुतै्वापि नेच्छेदिरहमारमनः। 

पां हि विरहेण खी गर कु्ौच्ुभे कुठे ॥ 
याज्ञवल्क्यः। ¦ । 
संयतोपरस्कसा दक्षा हृष्टा व्पयविवजिता 
कुर्याच्दृशुरयोः पादवदनं भतृंतत्परा ॥ ‹ 

-"खीधर्माधिकारे विष्णुः ॥ तुः समानचारिग्यं चशुर- 
गुुदेषतातिथीनां पूजनं सुसंस्छतोपस्केरता सुगुपभाह- 
तता म॑गलाचारतस्परतां भर्तरि भ्रीति भतिकरग्मक्रिय 
परगृहेप्वनभिगमनं दारदेशगवाक्षेष्वनवस्थानं सर्वकर्मा 
स्वर्त्रता वास्ययैचनवारकेपु पितृभर्पुतरपराधीनता ॥ 
भहाभासतं । ` ४ 

यदैव भर्ता जनीयान्मंतरमखपरां ख्यं । 
उदधिजेत तदेवास्याः सदिश्मगतादिव ॥ 

शंखिवितौ ॥ खःखः पचनभांडनासुपरेपनं स्वमृष्ट- 
गृहदारोपरेपने रुतशौ चानुकूल्यदध्यक्षतदूांप्रवाख्पु- 
प्पाहतयलिकर्मन्बश्रवशुर्िवंदनानंतरं गृहावश्यका- 
नि कुयात् 1 न देवभृत्यातिधिभ्यो ऽये ऽश्रीपात् | न भ- 
तुरन्यच् भतीकारौ पधात् 1 खः शः आगामिन्यागामि- 
नि दिनि न म्तुरमरे श्रीयादित्यन्वयः 1 अन्यत्र भती- 
कारौपधात् रोगपरतीकारंकारणमीपर्थं तु भतुसयेऽप्य- श्रीवादित्यर्थः1 मनुः ! - 
9 
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पानं दुर्जनसंसर्गः परया च विरहोऽटनं । 

स्वपनो ऽन्म्रगेहवासश्च नारीणां दूषणानि षट् ॥ 
सर्वाण्येतानि दूषणौपयपिकानि विवक्षितानि ॥ स्वपो 

प्रः। 

पानाटनदिवास्वप्रमक्रियादूषणं सियाम । 
इति बृहस्पतिवचनैकवाक्यत्वातर । अक्रिया गृहक्रि- 

यानाचरर्णं ॥ ' , 

.. ॥ अथ मूतभर्तृकाधर्मा उच्यंते ॥ 
तत्राह नारदः + , 

मृते भूर्तरि या नारी समारोहेदुवाशधन 1 
सारुधतीसमा चारा स्वर्गखोके महीयते ॥ 
विकलः कोट्चोर्दकोटी च यानि रोमाणि मानवे । 
तावन्त्यब्दानि सा स्वर्गे भतरि यानुगच्छति ॥ 
व्याख््राही यथा न्यां बलादुद्धरते मिलात् ॥ 
तदद्ध्तरिमादाय तेनैव सह मोदते । 

क्रीडते पतिना सार्धं यावदिद्ाश्नतुर्श ॥ 
ब्रह्मघ्नो बा रुतघ्नो वा मित्रन्नो वापि मानवः। 
तं षै,पुनाति सा नारी उत्यागिरसभापितं ॥ 
साध्वीनामेव नारीणामि्तंपतनादते । 
नान्यो धर्मोऽस्ति विज्ञेयो मृते भर्तरि कर्हिचित् ॥ 
यावन्ना्नौ ददेदेहं मृते पव्यौ पत्तिवता । 
तावन्न मुच्यवे नारौ सखीशररीरात्कथंचन ॥ 

विष्णुः ॥ मृते भर्तरि चल्मचर्थं वदन्बारेहणं वा 
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नाल्थे पितुर्वशे तिदेत्पणित्राहस्य यौवने ।, 
{पुत्राणां भर्रि मेते म भजेत्छी स्वतंरतां ॥ 
पित्रा भरना सुतेर्वापि नच्छेदिरेहमात्मनः। 
एषां दि पिरदेण ल गर कु्याच्टुमे करे ॥ 

याज्ञेवस्क्यः। ट 

संयतोपस्करा दक्षा दा न्ययविवजिता। 
कु्याच्छशुरयोः पादवदनं भृंतत्परा ॥ , 

सहयमिकरे विष्णुः १ भर्तुः समानवप्रे शुर 
गुरुदेषतातिथीनां पूजनं सुतसंस्छतोपस्करती भुगुपभाद" 
ता मंगखचारतत्परतां भर्तरि प्रीते परतिकम्मक्रिया 
धरगृहेष्वमभिगमनं दारदेरागवा्षष्वनवस्थानं सर्वकर्मा 
स्थ्तबता बाल्ययोचनवाद्कपु पितृमर्वपुत्रपराधीनता ॥ 
महाभारते 1 ॥ 

यदैव भर्तां जानीयान्मतमूलपरां चयं 1 
उद्ठिजेत वदैवास्याः स्पदिश्मगतादिव ॥ 

शंसञिितो ॥ ग्यः पचनभांडानामुपङेपनं स्वमृष्ट" 
गृहृदारोपकेपन रुतौ चानुकूल्पदध्यक्तदूवाघवारपु- 

प्पाहतवलिकर्म्र्रूशरशुराभिवटनारनतरं गृहावश्चका" 
कुयात् । न देवभृत्यांतियिन्यो ऽये ऽश्नीषव्ा न म~ 

रतीकारीषधात् ¶ श्रः चः आगासिन्यागामि- 

दिनि न भर्तुर < श्नीयादित्यन्वयः 1 अन्यत्र पती- 
> च+ रोगभरदीकारकारणवोरधं तु भरतुखेऽप्य- 

श्नीयादिव्यर्थः। मनुः।- - 
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पानं दुर्जनसंसर्गः पद्या च विरहोऽटनं । 
स्वप्नो ऽन्यगेहवासश्च नारीणां यूपणानि पट् ॥ 

सवण्यितानि दूषणौपपिकानि विवक्षितानि । खरो 
दिवास्वप्नः} 1 

पानाटनदिवाखप्रमक्रियादृषणं सियाम् । 
इति वृहस्पतिवचनैकवाक्यत्वाद । अक्रिया मृकरि- 

यानचरणं ॥ › त, 

१ अप मूतभतृकाधमां उच्यते ॥ ` 
तत्राह् नारद; । 4 

मृते भर्तरि या नारी समयेहेडुवाशचनं । 
सारतीसमाचारा खर्गलोके महीयते ॥ 
तिलः कोट्योर्धकोटी च यानि सेमाणि मानवे । 
तावन्यव्वानि सा स्वर्गे भतरिं यानुगच्छति ॥ 
व्याख्याही यथा न्याङं बल दुद्धरते विखत् ॥ 
तद्वद्तरमादाय तेनैव सह् मोदते । 
क्रीडते पतिना सादं यावदि्राघ्रत्दश ॥ 
ब्रह्मघ्नो वा रुतघ्नो वा मित्रघ्नो वापि मानवः। 
तं वैपनाति सा मारी उत्यागिरसभापित ॥ 
साध्वीनामेव नारीणामभ्निश्चपतनाद्ते 1 
नान्यो धर्मोऽस्ति विननो मृते भर्वरि कर्िचिव् ॥ 
यावन्नाग्नौ देदह मृते पद्यौ पतिनता ! 
तावन्न मुच्यते मारी सीशरतीरात्कथंचन ॥ 

विस्णुः ॥ मृते भर्तरि वहाचरवं दन्वारोदरणं वा ॥ 
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यस्पतिः । 
तोपवासनियता ब्रह्मचर्यन्यवस्थिता । 
दमदानवती नित्यमपुत्रापि दिवं कतर ॥ 

मनः 

क तु कषपयेदें पुष्पमूफे धनैः! 
नतु नामावि गृङ्णीयान्मृते परयौ परस्य तु ॥ 

आसीताऽऽमरणातर्षन्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धर्म एकपलीनां क्षितौ तमनुलमं ॥ 
इति विद्रदिरचिते विवादार्णवसेतुके । 
खी पुंय्ेलरेमोयमरेकोनरिश ईरितः ॥ १९॥५॥ 

विगोर्मिः 
1 अय चूत्तसमाहयः 11 

तवरा मनुः 1 
अभ्राणिभिर्यक्कियते तषछछोके यूतमुच्यते 1 
भ्राणिकनिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाष्ठयः ॥ 

जप्राणिमिः पाराकायैः । समाह्यरन्तणं न्यक्तमाह् 
बृहस्पत्िः। 

अन्योन्यं परिगृहीताः पक्षिमेपवृषदियः। 
प्रहरन्ते कुतपणाखं वर्देति समाहूयं ॥ 
मनः 

प्रकाशामेतेततास्कर्व्व यदेवनसमाहयी । 
तयोर्भिसयं प्रतीवात्ते नृपतिर्थलवार्भवेच् ॥ 
मूत समहय यैव यः कुस्वपिश्र कारयेद् । 



~ विशोर्भिः) ८९ 

तान्सर्वन्वातयेद्राजा शूद्रश्च दिजसिगेनः ॥ 
शूतसमाहयौ यः कुर्यात् यो वा सभ्रीकः कारयेत् ते- 

पामपराधापेक्षथा राजा ताडनादिकं कुयदिवयर्थः। 
युतमेतत्पुरा कल्ये टं वैरकरं महत्। =“ 
तस्मदचूतं न सेवेत हास्यार्थमपि युदिमान् ॥ 
प्रच्छननं वा प्रकाशं बा तन्निपेवेत यो नरः। 
तस्य ईददविकल्पः स्यायेष्टं नुपतेस्तया ॥ 

दंऽविकल्पो देदप्रकारः यथेष्टं नृपतेरिच्छाटसरेण । 

वृडस्पतिः। 
यूतं निषिद्धं मनुना सत्यौ चधनापरं 
ततप्वर्तितमन्यैश्च राजभागसमन्वितं ॥ 
सभीकापिषितं कार्यं तस्करन्नापकं हि ततर । 
एवमेव विधिक्ञैयः प्राणिवूतसमाह्वये ॥ 

अस्यायमर्थः । यूतं तावन्मनुना निषिद्धं अन्यैलस्कर- 

निरूपमार्थं तहिषितं तदवि सत्तभीकं सराजपुरपमि- 

स्यर्थः । याज्ञेवल्रयः। 
~ शूतमेकमुखं कार्यं तस्कज्ञानकारणात् 1 

एष एव विविर््ञयः प्राणियूतस्तमाहुये ॥ . 

एकमुसं एकरानाध्यक्षप्रथानपुरूपरूपसभीकाणिषठितं 
कार्यमित्यर्थः ! अस्यैव भाणियूतसमद्ये एप एवेदने- 
नाविदेशः। बृहस्पतिः ॥ 

हन्दपुद्धेन यः कथिदवसादुमवाषुवाचर 1 
तत्स्वामिना पणो देयो तस्त निरूपितः ॥ 

२९ 
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दंदयुदधे मछमेषादिरदंदुद्धे अवसादं पराजयं नारदः 
अनिर्दि्टस्तु यो राज्ञा यूतं कुर्वति मानवः! 
न स तस्ाञ्ुयाच्कामं विनयं चैव सोऽर्हति ॥ 
परिहासस्तं यच्च यचाप्यविदिते नुपे 1 
न सतं प्रापुयात्कसिमथवानुमतं तयोः} 

अथवेति समुचये । वृहस्पतिः । 
गृढः प्रकाशः करव्यो निवास्याः कूटदैविनः ॥ 

मूढो यूतपणः स सुव्यक्तः कर्तव्यः 1 तथां । 
सभीको श्राहकस्तस्व द्याच्तत्रे नृपाय च । 

सज्ञिवस्क्यः ट 

श्राति नुपत्िभागे तु प्रसिद्धे युतमेदले। 

जितं ससभिके स्यनि दापयेदन्यथा न तु ॥ 
चुरेस्पतिः 

कूटाक्षदेविनः पापाः राजभागह्राश्च ये } 
सगणो वंचकश्वैव दड्वास्ते कितवाः स्मृताः ॥ 
विष्णुः ॥ यूते कूदाक्षदेविनां कच्च्छेदः उपधिदेचिन्सं 

सन्दशच्छेदः ॥ उपधिनछद्॒सन्द॑शोऽगु्ठतर्जन्ौ 
कात्यायनः) 

राज्ञां ्रविवान्धमान्यो नरो नानुपाख्येव् } 
गह्॑श्र पापो देव्चश्च छोपयन् राजशासनं । 
इति विददधिरचिते विवादार्णवसेतुकरे } 
यूताद्िना तर्तु विंशोऽ् परिकीर्तितः ॥ २५ 1 

॥1 
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एक्व्िरोभिः 
१ अथ भकीर्णकसुच्यते ॥ 

तत्र तत्स्वरूपमाह कास्यायनः। 
पूवोक्तादुतसेषं यत् तत्परकोर्णकमुच्यते । 

त्वादौ निभिः । मनुः। 
ममायमिति यो वूयाननिधि स्येन हेतुतः! 
तस्याददीत पड़ामं रजा दादशमेव च ॥ 
अनृतं तु बदन्दल्यः स्वदित्तस्यशम्मं । 

तस्यैव वा निधानस्य सुस्यस्याल्पीयसती केखाम्। 
निधिरतर पर्वनिलाताचिरनष्टधने।पड्भागदादश्रमागयो- 

ममायमितिवकुुणवच्वायुणवच्वाभ्यां विकल्पः निया- 
नस्य निधेः अल्पीयसी कलां यावत्या नावसीदति स्वयि्- 
स्या्टमाशिब्रहणं अल्पीयः कलय्रहणं च सर्वस्य ज्ञाना- 
ज्ञानाभ्यां व्यवस्येयं 1 स्वनिधानाग्रज्ञे दादश्ादिवानना- 
द्मणधनवर्ज “स्वनिहिताद्रज्ञे बाह्मण पनवर्ज दादश 

ददुः» इति विष्ुसूवाच् । स्वनिधानं प्रापि रत्नि 
निवेय ग्राहं । । 

स्वमप्यर्थं तया नष्टं खपं राज्ञि निवेदयेत्! 
गृद्धीयानु तवः शुद्धमशुदधः स्यादतोऽन्यथा॥ 

दति नार्य् ! अशुद्धः स्तेयरकया भयेदरितर्यः 
॥ अथ परनिहितः ॥ 

अज्ञायमनिं विते यो ऽपिगच्छेद्राजा तस्मै अ~ 

माश दत्वा वदितदृद्धीयात्। पट्रुमक् युक ऋह्मण- 
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शेदपि गच्छद्राजा न हरेदित्याह वसिष्ठः। अपरज्ञायमानं 
वित्तं योऽयिगच्छेद्राजा तद्धदधिगंत्रेऽष्टममेरी प्रदाय 
नल्यणश्नेदधिगच्छेद् पट्सु कर्भसु वतैमानो न राजा 

द्रत ॥ अप्रज्ञायमानं अज्ञायमानस्वामिकमस्वभिकं 
च । पटूकर्मातिरिकतराह्यणस्य विशेषमाह गौतमः 
विध्यधिगमे न राजा धनं ब्राह्मणस्याभिसरूपस्य । अ- 
बाह्मण आख्यात्वा पमं ठभते इत्येके ॥ अभिरूप 
स्य पदटूकर्मनिरतस्म अग्राहमणोऽभिरूपत्राह्मणादन्पः 
य दोषमाह । 

तराह्मणोऽपि निरि खच्ध्वा पर द्वतिवेदेयत्। ! 
वेन दतं तु भुंजीत स्तेनः स्पादनिवेदने ॥ 

राजा निधिं ब्व ब्राह्मणेभ्यो दयाव । पथां 
यज्ञिवस्क्यः। 

राजा र्ब्ध्वा निधि दयात् दिजेभ्योऽद दिजः पुनः । 
विदहानशेपमादयात् स सर्वस्य प्रमूर्यतः ॥ 
इतरेण निधौ रुत्प शाजा पष्ठांशमादेरेव् । 

राजा निधिमस्वामिकं चिरमिहितं रुच्ध्वा ब्राह्मणे- 
भ्पोऽद्ध्ामं दयात् 1 विद्यसतु ब्राह्मणः सर्वमेव गृह्ी- 
यातू । न रात्ने भागं दयात् । हेतुमाह् सर्वस्य धनजातस्यं 
घभुः। तथा च मतुः प्सर्व्वं त्राह्मणस्येदमि'ति। पर 
निहितपिपममप्येततर 1 यथा नारटः1 

परेण निहितं दष्टा राजन्युपद्रोनिधि । 
` गजगामी निपिः सर्वः सर्वेषा वराह्मणादतत । 
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इत्ति दीपकल्कि । इतरेणाविदुपा । मनुरपि 
यरतु पश्वे राजा पुराणनिहितं क्षितौ ! 
वसमाद्विजभ्यो दत्वाऽरदमदं कोर निवेशयेत् ॥ 

प्षतरियादीनां विशेषमाह विष्णुः ॥ क्षतरिपश्च चतुर्थ- 
मंशें राज्ञे दयाचतुर्थमेशं ब्राह्मणेभ्यो द्त्वा अर्दमाद- 
यात् । वैश्यश्वतुर्यमंशं रज्ञे दयात्. बाह्णेम्यीऽर्दमंशं 
स्वपमाद्याद्र ॥ ब्राह्मणोभ्योऽधं दयादिव्यनुषंजनीयं । 
अशं परिशिष्टे स्दयमादयात् । शूद्रे विेपयति स एव ॥ 
शृद्रश्वाकपरं दादशधा विभज्य पं्चाशान् रीन्ने दयान् 

ब्राह्मणेभ्योंशदयमेव दयात् भनिविदितविज्ञानस्य सर्व. 
स्वमादयात् ॥ ब्राह्मणेभ्य इत्यनापि पचशिानिरयन्व- 

यि। मनुः। 
निधानानां परणान धातूतरामाकरस्य च । 

रक्षणदर्दभाय्ाजा भूमेरधिपतिर्हि सः॥ 
पुणानां चितनानां न तु वियमानस्वामिदायादाना। 

आकरा माणिक्यादिभूमपः तनोत्पन्नद्रन्यमप्याकेट एव। 
ततश्च धालाकरयोरन्योत्पादितद्रम्यस्या्द राजा गृढी- 
यातू । याज्ञवल्क्यः । 

भरोदिशासिनां शालास्छंधसर्व॑विद्ारणे 1 
उपन्ीव्यद्रुमण्णं तु विशवेर्दियुणो दमः ॥ 
चैत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्याने सुरालये । 
जारतदुमाणां दिगुणो दमौ वृते ऽय विश्रुते ॥ 
गुल्ममुच्छसुपतामतानीपथियीरपां । 
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पूर्समृतादरधदंडः स्यानिषु च विकते ॥ 
मराह्हशविन्ते येया शाखा अपि भरोदति ते वटाद्पः 

स्कंधो मतो भागान् शाखा उदयते सर्वविदारणं मृख- 
च्छेदनं । उपजीन्यद्ुमा येषां छायादि उपजोग्यते भा- 
सरपिप्पखाद्यः । विशतेर्दिरुणः विंशत्ितः कमेण दि- 
गुणः तधा चैतेषां शाचाच्छेदने विंशतिपणाः स्कंषच्छे- 
दने चलवारिशत्पणाः मूखच्छेदने ऽशौतिपणाः दंडः इव्य- 
थः चैस्यमायतनं । विश्रुते पनसादौ गुल्मा अनविदीर्घा 
स्ताः मारत्यादयः गुच्छः अवीरूपाः असररप्रकांशः 
कुरुटादयः कषुपा उहस्वशाखशिफाः शासोटाद्यः र्ता 
दोषाः प्रतानः काडपररोहुरहिताः सरटाः सारिवाप्रभतमम। 
ओषध्यः फलपाकांताः कदल्याद्यः वीरूधभ्छिन्ना अपि 
या विवि परोहंति ता गृदृच्यादयः पूर्वसमृतादर्ुदः 
विरतिर्दः दशपणार्मको दंडः स्यनिपूक्तेु शाखारक- 
न्धमुञवु । दस्य दद्युपक्रम्य विष्णुः ॥ फरोपमोगदरम- 
छयु्मसादसं पुष्पोपभीगदरुमच्छेदी मध्यमं वी म॒त्म-~ 
रतच्छिदी का्पापणशातं तृणच्छेयेकं सरे तत्छामिना 
तदुपपतति एकं कार्पापणे । जन कार्षापणः पणः "का~ 
पापणः कारपिकः स्वक्तायिकलाश्निकः पण "इति वि~ 
वादस्लाकरधूतवचनान् 1 तहुपपात्तं दयुर्सिति रोषः} व~ 
सिष्ठः ॥ फटयुप्पोपभोगान् वृक्षान हिंस्यात } कर्प 
णार्थं वोपहन्यात् गार्हयस्यागे च ॥ कर्षणार्थं रुषि- 
हेहह्ययथं वाशब्दः संभवासमवनिनि्किकल्प- 
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परः = मा्स्थयस्थागे चेति. -गृहस्थकरमं दषटंमद्टं वा 
: येन गृहोपकरणं यज्ञोपृकरणं च सिद्धति तस्मिनि- 
ˆ व्यर्थः । विष्णुः ॥ स्वदेशपण्याच्छुल्फरिं दशममाद्- 

यात् । परदेशपण्याच विंशतितमं ॥ स्वदेशे कीला वि- 
क्रीते यावती वृद्धिः पराप्ता तस्य दशमं भागं । परदेशेषि- 
करते यावती वृद्धिः प्रासा तस्या विंशतितमं भागे राजा 
गृद्धीयादिति वाक्ययोरर्थः। गौतमः ॥ विंशतिभागः शु- 
ल्कः पण्ये पुष्ोपधौनां समयुतृणेधनानां पष्ठः ॥ मुखा- 
दीनां सप्तानामपि परदेशात् क्रीलानीय स्वदेशविको- 

^" तानां वृद्धैः पष्ठ राज्ञा याह इव्यर्थः । शुल्फेपि मा- 
नवं ल्ोकमुदाहरंति। 

नाभिनकार्पापणमलि शल्कं 
न शिष्पिवृततौ नरिशौ नद्ने। 
म भैक्षट्व्ये न हतावशेषे 
य श्रोतिपे प्रघजिते न यज्ञे ॥ 

अस्यार्थः । भिन्नो न्यूनः कापपिणः पणो मूल्यं पस्थ 
तदभिन्नकाषपापणं तेन कार्यापणादर्वाक् यस्य मूल्यं तत्र 
वस्तुनि शुल्को न याह्लः । न रिष्पिवृततौ न शिस्पिना 

शिल्पिलालपेन शिशौ षिक्रव्यगमवादियत्सादी दृते 

दौत्येन भि हतावरोषे चौरहताव॑ शिषे वणिजः रोषपण्ये 

श्रो भरजितते यतौ विक्रेतरि यजै यक्ञा्थ॑मानोयमानि 

द्रव्ये एपु राजगराह्ं नाति । विष्णुः ॥ पितापुव्रविरोे 
तु सािणां दशपणो दंडः यस्तयोः सतरः तस्योत्तम- 
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साहसं सांवरस्तयोभ्॑यगो मूला विरोधमुरपामयेद् ॥ 
-याज्ञवस्क्यः'। ५ 

पितापुतरविरेषे ठु साक्षिणलिपणो दमः 
अंतर तु तोरम सया्स्याप्यटशो दमः ॥ 

अष्टरातः अष्टरातानि यसिमन्सोषशतो दमः। अत्र 

तिप्णूकया्ञवल्स्योकयेरोषो ऽपि पितुरुष््टपर- 

` गुणान्यां परिहरणीयः । एवमेव रल्ाकटः । मितक्षर- 

कारस्तु याज्ञवल्क्यवचने चतु्॑चरणे प्वस्वाप्य्टयुणो 

दमः? इनि पठिला पितापुत्रयोः कठहे यः सास्यर्मगीक- 

रोदि न पुनः करं वरति स पणवरयं द्यः यथ्च त~ 

योधिधादे प्रतिभर्भवत्ति चकारायस्तयोः कठ. कारयति 
सोपि धिपणादष्टगुणं चतुधिशतिपणनि देब्च दति व्या 

ख्यातवन्तः ॥ दह इव्यनुवु्तै विष्णुः ॥ अपेष्पेण व्रा- 
क्षणे दूपिता पोडशसुवर्णीन् जास्यपहारिणा शतं मु- 

रया त्राह्यणं दूपयिलया वध्यः क्षये दूपितुस्तदर्द वैश्ये 

दूपितुस्तवर्द धुर दूपयितुः अयम्रसादसं । भ्यं मि- ̀ 
छादि जाव्यपहारि सुराभिन्रे रुनादि सुरा मसिष्िव 
तददद तदर्बुमिच्यनयोरव्यवदितस्तत्ततपदा्थः शद्रस्पाभ- 

द्व रविरादु्य्दि ददसुरखख्वाद्चणादिनिपयं } या- 
ज्ञवल्क्यः। 

दिजं प्रदूप्याभ्येण दैड उत्तमसाहसः} 
क्षतिं मध्यमो वेश्यं प्रथमः ग्रमु ॥ 

शूहुस्पामश्छं कपियिदुग्वादि आध पणानां सपद 
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शतं । ददमनुरख्टवाह्मणादिपरम् । मनुः । 
. अकद्यमयवपियं वैश्यादीन् रासिन् । 
जघन्यमध्यमोत्ष्टान् देडानादुर्ययाक्रम ! 
पणाः शूरे भवेदेड्रतुःपेचारदिव तु 1 

इदभत्यधमशूदरविपयम् । अन्यत्र याज्ञवस्क्यषचना- 
ज्लेयम् । विष्णुः ॥ जातिभरंशकरर्याभक्यस्य भक्षयिता 
विवास्पः 1 स्वयं खशुनादिभोक्ता ब्राह्मणो देशाददिः 
काव्यं इत्पथः ॥ शुद्रषुपक्रस्य नादः । 

धर्मोपदेशं देण दिजानामस्य कुर्वतः। 
तपमासेचयेन्ैटं वक्र श्रोत्रे च पार्थिवः॥ 

अस्प शूद्रस्य! मौतमः॥ अयास्य वेदमुषशुण्वतः वरयु- 
जतुभ्यां श्रो्पूरणं उदाहरणे जिह्ाच्छेदः धारणे शरीर- 
च्छेदः ॥ अस्य श्रय धारणे संस्कारननिकायामावुक्ती 
पिवादस्लाकरविवादार्चितामण्योर्याज्ञवल्क्यः} 

पिप्रखेन तु भूद्रस्य जीवतोऽ्टशतो दमः। 
विप्रस्वन विमरदिगधारणेन जीवतो जीविकां कुर्थतः। 

मनुः। 
यो खोभादपमो जात्या जीविदु्छ्टकर्मभिः । 
तं रासा निर्धनं छवा कषि्रमेव धरवासयेब् । 

यस्तु शूद्राः कनादिचर्यया जीवति तस्य सर्वस्यदर- 
णपिषात्तने दम दषयर्थः। मनुः 

ब्रीद्धधान्याधमनं तु कामादवरव्णजं 1 
हन्याविर्यपोपाधिर्देगजनकनृषः ॥ 
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याधमानमतिपीडयेतं । अवरवर्णजं शूद्रं चित्रैषिचि- 
रैः शूखाशिवेशनादिभिरिति यावत् । चंडेश्रपृतः का- 
त्यायनः। 

भवज्यावसितं शद्ध जपहोमपरं तथा । 
वधेन शासयेत् पापं दाप्यो वा दिगुणं दमं ॥ 
परवरज्या संन्यासः । न च श्रुतिस्मृतिभ्य शूद्रस्य प्र- 

" वेज्याया अविधानाचू तस्य ग्रनज्यावक्तितलमुन्मत्तप्रर- 
विते स्पष्दित्ति वाच्यं \ शूषस्य प्रनज्यायाः शैदागम- 
सवेन तेस्य तद्रषृताया अपि संभवात् । चंडेरेण विवा- 
दरलाकरे ययपीत्यादिना पूर्वपक्षयित्वा तथपोत्यादि- 
ना एवमेव समदहितं। दिगुणो वधारहस्य पाक्षिको यो दै- 
उ उक्रस्तवपेक्षपावसेयः॥ देडमशसामाह मनुः} 

ज्रह्ततेनोमयं दंडभसुजत्पर्वमीन्वरः 1 
स रजा पुरुषो दैः स नेता शासिता च सः॥ 
चतु्णीमाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः। 
डः शालि प्रजाः सर्वा देड एव टि रक्षति ॥ 
ढः सुमेषु जागर्ति कड र्म विदुर्धाः। 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो देडश्ररति पापदा ॥ 
अजान विषते नेता चत्साधु प्यति! 

तरहमतेजोम्ं हिरण्यगभतेजःरतिक । इदं सतुतिवा- 
दाय । राजा भजारक्षणात् पुरुपः परमपुशपतुष्यः प्रना- 

‰. मनास्तत न सुद्यतोति परते पाठे दृदयते । स्यार्थः प्रना व्याक लान भवतीति। 
त 
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नां हृदि स्थितत्वाव् स एव स्यथर्मभवर्वपिता। जागर्ति 
चौरादिनिवारगसूपजा्रत्कार्यकारितवात् । यत्र श्यामो 
खेोहिताक्षो देडेऽपिषटातृदेवता चरति तत्र प्रजा विव- 
दति नेता शासनकतां साधु पश्यति सम्यक् चेद् पिच।- 
यति ॥ देडपरणयने समर्थमाह मनुः! 

शुचिना सद्यसंधेन ययाराघ्ठनुक्तारिणा । 
ठंडः प्रणयितुं शक्यः ससदयिन धीमता ॥ 
तस्याहः संप्रणेतारं राजानं सदपवाद्विनं । , 
समीध्यकारिणं पर्न धर्मकामार्थकोषिदं # 
सोऽसहायेन मूर्खेण नुन्धेनारुतयुदधिना । 
न श्यो न्यायतो वक्तुं व्यकतेपु विषयेषु च॥ 

दे हि सुमहतेजी दुर्दस्पारुताद्मफिः। 
धमादियलितं हति नृपमेव सगांधवे ॥ 
ततो दुर्ग च र्ट च रोकं च सरनराचरं । 
अंतरिक्षगततिव कपनेव पीड्केत् ॥ 

सुमहनेजः सुमहदराजश्रभावः ततः सयो यवनृपतिक्ष- 

यान॑तरम् । मुः 
याद न प्रणयेद्राजा दंड दवयष्वतंद्रितः 1 
अघात्काकः पुरोऽ ्ावटेश्ादधविस्वमा॥ 

अभिः) 
राजा गुरदेमधरैव ससन्धर्ेषु रये । 
कती च मुष्यते पापान् न स पापेन पुज्पते ॥ 

मतुः 
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निग्रहेण च पापानां साधूनां संहेण चं । 
द्विजातय दवेल्याभिःःपु्ंते सतव नृपाः ॥ 

पापारतदुकाः साधवो यथाशालवततिनः।याज्ञवल्कयः। 
यो दस्यं देष्येद्राजा सम्यक् साधून पाठयेत्] 

` इष्ट ् या्ततुभिस्तेन सदं शतवक्तिणः ॥ 
इति संचित्य नृपतिः कतुतुस्थफरं पृथक् । 
भ्यवहरान्स्ं पश्ये्सस्थैः परिवृतोऽन्वहं ॥ 

तथा। 
अथधर्दडनं सोमक कौिविनाशनं । 
सम्यक् च देडने राज्ञः स्व्कोतिजयावहं ॥ ५ ॥ 

1 अयं रत्तकविचिारः ध 
अथ दकं राजनि निवेय व्याहतिभिर््ुलवा आचारा- 

त् कांचनं हमंतिकथं धानं दत्वा चूढादितस्कारकं प~ 
चवर्पानुरध्ववयच्कं बकं पिनुदततं तदनुज्ञया मातृदतं 
वा सति च तयोः पुत्रात्रे गृङ्तीया्र । यथा} 

चहाया यदि संस्कारा निजगेत्रेण वे रुताः ॥ 

दत्तायास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते । 

उर्व च पचमादर्पानन दत्तायाः सुवा नृप ॥ 

गृकषत्वा पंचवर्षीय पधि प्रथमं चेर् 1 
तेथा शुकरशेणिवसंभवः पुवो मततापितृनिमित्तकः तस्य 
दानविक्रयव्याजेषु मातापितरौ भवतः । नेकपुर द. 
यासतिगृद्णायाद्य स हि संतानाय पू्वेपान दी पुवं द्या- 

सपनिगृद्ीयादा अन्पनानुज्ञानादुः॥ पुत्र ्रतिगृहीन्व- 
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नूनाहूय राजनि विवि निवेशनस्य मधये न्याम 
त्वा पतिगृद्धीयादिति। भवर िया अपिपव्यतुमसा दा- 

नब्रहणयोः श्रुतेः वतप्रतिष्ठादिवत् बाह्मणदा्र होमो 
न विषः । एवं शृद्ररयापीति स्म्तभमृत्यः प्राुः। षि- 
वादचितामणिरतस्तु मतमुज्ञानेऽपि सिया न ् रहणा- 
धिकारः। तदगन्याह्यतिहीमबाधाकषि वतुंखथैः।नन्व- 
न्यनुज्ञानाद्धतुरित्यविरेपश्चवणातर दानषद््रहणेऽपि 
स्थधिकारसेद्धौ तदगनियाप्रयुनिरपि तस्याः फल्पतेति 
चेत्सत्यं । सहेन तस्या सधिकार इछिवत् न पृथखे- 
वि वर्णयति । नारदः 

पप्रापराधे न पिता वान्. शुनि न ठंडभाष्। 
न मरकटे तु व्खामी तैव प्रहितो न चेत् ॥ 

याज्ञवल्क्यः प 
शक्तो ह्वमीक्षयन् स्वामी दष्टिणां शृंगिणा तया । 
प्रथमं साहसं दयाकरे दिगण तया ॥ 

खछादिस्वामी शक्तः सन् दियतं यदि न र्दा 

भथमं साहसं स्वीयं प्रनमपस्तारयेदयुकतोऽपि न चेद्रके- 
चेदा मध्यमं साद दख दतय्थः । बृहस्पविः 1 

श्रहिन्शुधातीसतृषितानकारे वाहये बः , 
स गधी रिष्छदि करयो दयप्यो वा मध्यमं दमं + 

अव्र दृदपरायधित्तयोरविकल्पदरशीनाव् ठंडनापि पापक्ष- 
य इव्युकतं भवतीति रलाकरादयः । याज्ञवल्क्यः । 

संमू कर्दतामर्थ सबाधं फाररल्पिनाम् । 
; 



३०२ विवादार्णवतेतुः 

अर्घस्य हानिं वृद्धं च सहली ठंड उच्यते ॥ 
कारवो भरतिमाचटकाः शिल्पिनश्ित्रकारादयः तेषां 

सखबाधसिंति पौडाकरमर् संभूय भकुर्वति ये वाराजस्था- 

पितस्य सूर्यस्य ष्टां वुद्धि च संभूय कुर्वति वेषां स~ 

इलपणास्मको दड इत्यर्थः । तथा । 

संभूय वाणिजः पण्यमनर्वेणापरुधतां । 
विक्रीणतां वा विहितो दैड उत्तमसाहसः ॥ 

ये वणिजो भिखित्वा स्थानांतरगतं पप्यमनुचितार्धे- 
ण हारपित्वा धारयेति ये बाऽनर्घेण बरहमृल्येनाल्पमूल्यं 

विक्रीणेति तेपामप्युत्तमसादसो ड द्स्यथैः। मनुः । 

राजप्रख्यातभाडनि प्रतिषिद्धानि यानि च। 
तानि निर्हरतो खो भात्सवहारं दयेनुपः 7 

यामि करितुरगादीनि अतिंशयरजभोग्यानि यानि वा 
राज्ञा निवारितक्रयविक्रयादीनि तानि राजाज्ञानावस्रे- 
ण विक्रीभानस्य तदिक्रपप्राप्तं सकरुमेव धनं राजा 
गृह्खीयादिसपर्थः । याज्ञवल्क्यः } 

अर््याकोशाति कमकत् घानृभ्ाव्रहासकः 1 
, संविष्टस्याभरदाता च समुद्रगृहभेदकः ॥ 

~ सामेतकटिकादीनामपकारस्य कारकः। 

~ पचचाशस्पणिको देड एषामिति विनिश्चयः ॥ 
, स्वच्छंदविधवागामी विक्र्धेऽनभिधायकः 
अकारणे च विक्रोष्टा चंडार्ोत्तमान् स्पृशन् ॥ 
शद्रधतरजितानां च दैवे पत्र च भोजकः 1 
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अयुक्ते शपथं कुर्वचयोग्ये योग्यक्मेरत् ॥ 
वुक्षभुद्रपशूना पुंस्खस्य प्रतिधावरुब्। , 
साधारणस्यापलपी दासीगर्भविनाशरफः ॥ 

पितुपुत्रसहद्रावृदंपत्याचःय्प॑श्िष्यकाः । 
एपामपतितानां च ठ्पागौ च शतदृंडभाक् 

अर्यः अर्वारहः पूजार्ह इति यावत्। स च आचार्यादि 
तस्थाक्रोशमतिक्रमं आज्ञाखेवनरूपं वा यः करोति भर- 

हारस्ताडन सन्दिष्टं प्रेषितं समुद्रं म्रासदिव तत्ुहषि- 
रोपणं सामतः स्वगृहक्षेवादिस्यापिनः कुकिकाः सकु- 
सुजाताः आदिशब्डादन्मेपि स्वयामोदधुताः स्वदेशो दूता 
श्व गृहते दति रल्नाकरः। स्वच्छेदेति। अनियुक्ः सन् पि 

धवागामी । अयं तु अनियोगहेतु फी दंडः । व्यभि चारहे- 
व॒कस्त्न्य एव । विक्रुष्टे चौरायाकरतिराहवाने कतेऽनभि- 
धायकः शकिसचे प्रतिवचनादाता अयुक्तं शपथं मा- 
तरमभिगच्छमीरयादिरूपं अयोग्यः अक्षमः शूद्रादिः 

यीग्यकर्मं यागादि । तेन यो यत्कर्मकर्तुन शक्रेति स चे- 
त् तत्कर्म कर्त परवर्तते तदा स दंल्यः। वृक्षस्य पुरत्वं फः 
खार्जनं ओपवादिना तदुपवाती कषुद्रत्वं हर््याथपेक्षयेति 
ववँडेशरः । सापारणेति अन्यसाधारणं पनमस्ाधारणी- 
छृत्य यहीता पितापुत्रयोः सुटदोसरगिर्दस्पत्वोराचाय्यं- 
शिष्यपोर्मध्ये स्यागवीसदुप्फमभिवे अन्थोन्यत्यागी 
एतेषां पणशतं प्रलेक दृडः। मनुः 1 

न मत्तान पिता न द्ी न पुतरसत्यागमर्हति । 
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त्यजन्पतितानेतान् राज्ञा स्यः शतानि षद् 1 
खली भायां स्यागो विहितभरणपोषणायकरणं । एता- 

नेव प्रकुत्य शंखः ॥ पुत्रादीन् यस्त्यजेस्कामास्स दिते 
ठंड भष्ुयादर ॥ अर याज्ञवल्क्योकतो दंडो विदुपोरन्यो- 
न्यत्याे ! मनुक्तसतु अविदुपा एव कामादेकतरस्य वि- 
दुषस्त्यगे 1 शंखोक्तस्त॒ कामादविदुपैकतरस्य यागे इति 
संप्रदायः 1 एवं विदुपेरन्योन्यत्यागेऽप्यनथेव दिशा ज्ञेयं। 

विष्णुः ॥ येषां देयः पंयास्तेपामपयदायौ कापपिणानां 
विंशतिं दंञ्यः। आसनाहैस्यासनमददच पूजाहंमपून- 
यश्च प्रातिवेश्य्राह्लणनिमंत्रणातिक्रासी च निर्म॑त्रयि- 
स्वा भ्मेजनादायी च निमत्रित्तस्तयेल्युक्त्वा अभुंजानःस्व- 
्णमापकं निकेतयितुश्च दिगुणमनं ॥ अस्यार्थः । येषां 
पंथा देयो भवति तेषामपयदायी पथदायी न भवती- 
लैः । तानाह महाभारते । अधरस्य पंथा बधिरस्य प- 
थाः सियाः पेथा भारवाहस्य पंथाः 1 राज्ञः पंथाः ॥ एत- 

सर्च व्राह्मणेनासमेस्य तु वाह्मणस्थैव पन्याः। प्रातिवे- 
श्यत्राह्यणनिमेनणाकाफी निकेतयितुः निमचयितुः \ म- 

त्स्यपुरणे 1 

आमव्रितो दिजी यस्तु वत॑मानः प्रतिग्रहे ! 
निष्कारणं न गच्छेतु स दाप्मोऽटशतं दमं ॥ 

भरतिग्रहर्थं निर्म॑नितो विना कारणेन यो न गच्छति 
तस्पाएटशतपणा दंड व्यर्थः । 

तरिकः स्थख्जं शुल्कं गृह्णन्दु्पिः पणान्दश ॥ 
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तरिको नयादिसंतरणशुल्कयहणनिवुकः। माज्ञवल्क्यः 
जारं चौर्यंभिवदन् द्यः पंचरातं दमे । 
उपजीन्यधनं मुथंस्तदेवाटगुणीरुतं ॥ 

कुलखकीतिंभयातर स्वरूपतो जारं चौरत्वेन निदिश्य 
जारापहतं कुर्वन् पणानां पंचशतं देव्यः! उत्कोचम- 
दाय त्यजन्तुरको चाद्टगुणमिति विवादरताकरः 1 तथा। 

मतांगख्पविक्रेुर्रेसताशपितुस्तथा । 

राजयानासनायेदुर्दडो मध्यमसादसः ॥ 
मृतलपरं मृतकंबखादि तत्तथास्वेन(भाकाश्य चिकेतु 

ताडयितुरिस्यस्य ताडनहेतोरनुपस्थिते इति शेषः । राज- 
यानायारोहणं राजाज्ञा विनेदयर्थः। मनुः । 

अभिचारेषु सरेषु कर्चन्यो दिशतो दमः! 
* भूलकर्मणि चानप्रैः रुत्यासु विविधासु च 

अदूषितानां द्रन्याणां दूषणे मेदने तभा । 
मणीनामुपरेषे तु दडः प्रथमसादसः ॥ 

यो लोभादधमो जाया जीवेदुररुटकर्मकिः। 
तें राजा निर्धनं रत्वा किंभरमेव प्रवासयेत् ॥ 

अभमिचरेव्यादि अनपराधिनं भति सेनादिकतुर्मूलक- 
मणि कुकतैरमेषजाद्िियोगे अनाहितैपिभिः क्रियमाणे 
रुत्यासु स्वायोग्पासुचाटनादेरूपासु रवयः कुर्वतो दि- 
शतो दमः। यत्सद्रन्यमेक्केन संदीकरोति मेदनानर्द म~ 
प्यादि भिनति वा भेदार्दमपि मुननदि म॑ंदभरदेशं विध्यति 

चा तस्य सार्दुशतरूपो दमः । नारदः! . 
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अविक्रेयाणि पिक्रीणन् बाह्मणः प्रच्युतः पथः 1 

मार्गे पुनरवास्थाप्यो राज्ञा देन भूयसा ॥ 
~ अच्युतः पथः भार्मावकितः ठंडेन उ्तमसाहसरूपण । 

. तथा च विष्णुः ॥ अभ्यस्य चाविक्रेयस्य विक्रयी दे- 
वप्रतिमाभेदकश्व उत्तमसाहस द्ङ्यः 1 विवादाचताम- 

णौ याज्ञवल्क्यः । 
कोषाणामपहंतु्च प्रतिरूरेप्ववस्थितान् 

चातयेदिवियैदहेररीणाथोपजापकान् ॥ 
ये काथिभ्योई्थमेवं हि गृह्णीयुः पापचेतसः । 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कु्यौसरवासनं ॥ 
विनियुक्ताश्च कार्येषु हन्युः कार्याणि कारिणा 1 
चनोप्मणा पच्यमानानिमरतान् कारयेन्नृपः ॥ 

कोषो राज्ञामर्थतंदयः । अरीणोभुषजपकान्. शनरर्णा 
स्वरत्यथनादि रुतवतः कार्थिभ्थः व्थवह्ारिभ्यः एवे यन 

केनचिच्छखना कार्विणामयिप्रलयधिनीं । शंखः) वापी ~ 
कूपतदममोद्पानमा्रसद्न्यदूपणे अदासतदाससब्रदा- 

नकरणे च।॥ अस्यार्थः। मार्मस्प तीष्णशलाकादिनारस- 

द्रव्यस्य पिपादिना अदास्याश्च दासाय दीनेन च दूषणे 
तत्सत् पाप्य, ग, नडतयत्पारातास्पासातवय, 

देडतिकस्पः संकरनीयः। विवादस्साकरं काल्यायनः । 
राजक्तीडासु ये शक्ता राजवृयुपजीविनः। 
अभियस्य च वक्तारो वधं तेपां प्रकस्पयेत् ॥ 
{मततिरूपस्य कर्तारः पकतकमकराश्च ये ! 
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राजार्थमोषकाश्ैव परारुुविविधं वधं ॥ 
राजक्रोडासु राजसाधारणक्रौडासु ये शक्रा राजानम- 

तिं विनेतिशेषः। एवराज्ञाप्रजापाचनादिरूपावुत्ति तदन्- 
मतिं विनाय आख्ये ये च राज्ञ एवाप्रियवदनशीखाः 
भरत्तिरूपस्य क्ताः राजानुमतिं विना राजवेषस्य कार- 
काः म्रदकाःस्वकर्तन्यराजकायंविरेेन न॒त्यादिनक्षकाः 
प्रकरा ये दंडाख्यं राजररं स्वभ्रावतो गिरतिशयं साति- 
शयीरत्य मृति ते सर्वे नानास्पैर्वधप्रकारिवध्याः । व~ 
ध्या इत्यतुवृषौ विष्णुः ॥ ये चाकुरीना राज्यमभिका- 
मपयुः } भकुरीनाः राज्ञो यक्छुलं तदप्रवूताः॥ याज्ञ- 
वल्क्यः 

न्यूनं वाप्यधिकं वापि सिरतो राजशासनं । 
पारदारिकचौरान् वा मुंचतो दंड उत्तमः ॥ 

` रजशासनमियदेयमियद्ाह्ममित्यादिमुपाठेलकस्य 
सदं पणा दंडः । शंवचिखितौ 1 कूटरासनप्रयोगे 
राजशासनभ्रतिपेेः कूटतुखमानन्यवहारे च शारीरौग- 

च्छेदो ग ॥ शासनमाज्ञामरुतामपि रतां रुत प्रका- 
शयति राजाज्ञामतिक्रामति कूटया तुल्या कूटेन "वा 
मानेन प्रस्यादिना व्यवहरति तस्य मारणमंगच्छेदौ वा 

अपराधोच्कर्पापकर्पाभ्यामयं विकल्पः ! अमं तु येना- 
गमेनापराधः क्रियते तव्! सनुः 

कूटशासनकर्तृ्च भररुतीनां च दूषकान् } 

स्ीवारव्राह्मणर्घाश्च हन्यान् दिदसेविनस्तया ॥ 
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शासनं राजादेशः भरुतीनां अमात्यानां दूषकान् वि~ 

-नादोपं दोपोद्धावकरान् दिदविनौ राजविरोधिसेव- 

कान् । हस्रयुधधृतो नारदः 
अयुक्तं साहसे छा मरत्यासर्तिं करोति यः 

त्रयातस्वयं वा सदसि तस्यार्थविनयः स्मृतः ॥ 
गृहमानस्तु दुःशीरं यदि वाऽतः स जीवति । 

सभ्याश्वास्य न दुष्यति तीवो देदस्तृ पात्यते ॥ 

भरत्यासत्तिर्विनयकर्तृतारिध्यम् बुयात् अथवा सदा 

स्वकतमपराधे स्वयमेव ्रकाथायति । गुमान इति स्व 

यंरुतमपकमं विनेत्रादिना पृष्टः सन्नपट्कवानः । अतः 
अपकर्मेधैव जीविकां करोति तदा ख्घुन्यप्यपकर्भणि 
तीचतरो दैडस्तस्य कार्य इत्यर्थः ॥। याज्ञवल्क्यः । 

चिपा्निदां खं चैव पुरुषघ्नीमग्निणीम् 1 
सेतुभेदकरं चाप्स शिलां वध्वा भवेशयेद् ॥ 

विपदाऽच्निदा पुरुषघी सेतुभेक्र वा खी अगर्भा चेत्तदा 
च्चिलां वध्वा ऽप्सु भवेशयिदिच्यर्थः ॥ तथा स एव ॥ 

विप्रदुष्टां पतिगुरुिजापस्यप्रमापणीम् । 
विकर्भकरनासीष्ठौ रुत्व गोभिः भमापयेत् ॥ 

चिज्ञेपतः भकर्येण दुष्ट दोपवतीं तथा पत्युः पिवदिर- 
पत्यस्य वा मारणकर््री कर्णकरनसिकौष्टच्छेदनपूर्दकं 

गेदारा मास्येव् { एवमेव मिदठाक्षराविवार्दधतामि- 
प्रभृतयः । विनासमुपक्रम्य मनुः1 

चर्मचर्िकटिय काएटेष्टमयेपु च ॥ 
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मूल्यात्पचगुणो दंडः पुष्पमूढफल्यु ह् ॥ 
चाभ्मिकं उपानदादि प्रयमचर्मयदं स्प्टार्थ। कमयं 

तंदुलदिपरिमाणपाव्रं लेष्टमयं घटादिएतेपु सहसा विः 
नारितिपु मूल्यात् पचगुणो देडः । पुप्पादौ च विशेष 
उक्त एव विवाद्ररनाकरे । क 

यः साहसं कारयति स दाप्यो द्िथुणं दमं। 
, यश्रैवमुक्त्वाहं दाता कारयेत्स चतुरयुणं। 
यश्चैवमिति एतदभियोगे यह्मिष्यति तदहं दाता खं 

तवित कुविदयुक्त्वा यः कारयति तस्य चतुर्मृणो दमः! 
कास्यायनः। 

आरभरुत्सहायश्च तवा मागनिुदकः 1 
आश्रयः राच्याता च भक्दाता विकर्मणाम् ॥ 
युदधोपदेशकश्रैव तथा नारपरवर्तकः। , 
उपेक्षाकाययुक्तश्च टोषवक्नानुमोदकः ॥ 
अनिषेद्धा क्षमो यः स्यात्सवे ते कार्यकारिणः। 
यथाशक्त्यनुरूपं तु देडमेपां प्रकल्पयेत् } 

अस्पार्थः। अपरम करियावेकार्पु ज्ञात्वा यलदधमं त~ 
, स्साहाप्यं वा कोति तस्य तक्क्ाुूस्मपमागोपदेशं 
। घा केरोति अपकर्मिणं आश्रयभूतौ वा तदनुकूलरास्- 

दाता वा भोजनदाता वा र्तापकर्मणदाणय तस्मै यु. 
दधोपदेशं करोति अपकारिणि विषावर्पणेन तें परनाद्रा- 
य प्रवर्तयति वा साहसिकादिना जने पीड्यमाने स्वय~ 
मक्षमोषि वः परदारान् प्रतिकरोति क अयुको राज्ञा 
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अनियुक्तः सन्नियुकवत् पीडयति वा दोपवक्ता पीडनी- 
यद्य दोपवक्ता वा अनुमोदकः पोडकस्वानमंता वा क्षमः 
सन्पीडकस्याप्रतिषेडा वा एते तद्पराधकतार इव शत्य 
मुरूपे दडः । विंवाद्रस्नाकरे कास्यायनः1 

प्राणात्पयं तु सत्र स्याद् काय्यकरण स्मृत । 

दण्डस्तच्र तु नैव स्यादेष धर्मः स्मृतो भृगुः ॥ 
प्राणात्यये प्रा इति शेषः । अकार्यकरणं पापकर्म भू- 

गुरादेति शेषः} कचिद्भूमोरिति पाठः स च स्फ़ट एव । 
चथा स एव। 

सहुत्तानां तु सर्वेपामपरायो यया भवेत् । 
अवंरनेव दैवान्ु तत्र देडं न कल्पयेत् ॥ 

अवशेन भयाचिवशतः देवासममादतः ! काव्यायनः 1 
आरेभे भरयमं दयात् भनुत्ते मध्यमः स्मृतः 
यस्य मो विहितो दँडः-पर्पाप्तस्य स यै भवेत् ॥ 

अस्यार्थः । आरभे तत्कावच्छिन्नकर्मकदम्बातर्भूने- 
ककरम्मफरकत्पा प्रयमः1 कथितरसपूर्णरदडचतुर्थभागः। 
भ्वुतते तयाविधानेककर्मफररूरयां मध्यमस्ाररादबर्य 
रूपः । पयातस्य पयापिरुत्पादफटकसकटकर्मजनकरु- 

` तिस्वहतः पुरुषस्य संपूर्णो ददः ! एकपापफखवच्छि- 
न्ननिक्कर्माभिप्रायमिदामितिं चंडेरः } कात्यायनः । 

देदनायः स रौयिल्यात् अधमं नेति मोतमः 
*(भल्यान् वंडेतुकर्मनिर्णमरीयिल्यान् तदेनिर्णयादि- रि यावन । कारयायनः। 
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समूह्स्याः प्रदृ्तश्च पपिपु पुरुषाधमाः) 
~ यथोक्तद्विगुणं डमे च प्रदापयेत् ॥ 
समूहस्था मिरिताः यथोकदिकािनः पुरुषस्य पापे 

भरव्तस्य दंड उक्तसतस्मात् । विवादरतनाकरे नारदः+ 

शादरशरा्यंदंडशच दस्तु दविषः रमृतः। 
शारीरो दिषिधः पोको दर्थदगे ऽष्यनेकधा ॥ 
शारीरस्त्ववरेधादिजीवि्तातकरस्तया ! 
काकिन्यादिस्तु यो ददः स तु मापपरः स्मृतः ॥ 

काकिन्यादिः ककिन्यवरः मापपरः मापातः तेन यत्रा- 
पराये काकिन्यादिरेको दंडः उक्तस्ततासुवंषमौरवात् सा- 
तिये मापपर्यत एव दंडः कार्यः तथा स एव । 

मापावराद्धौ यत्रोक्तः कापपिणपरस्तु सः। 
व्यवरो ऽएटपणस्न्यस्यवरो द्ादशोत्तरः ॥ 
कापापणाया ये प्रोक्ताः स्वे ते स्युश्रतुगुणाः। 

एवमन्ये 4पि विन्नेणाः प्ायैते एवंततदतात् ॥ 
पुवस्ाहसः पणसदलदयं सार्दम। तस्मातमा् ये द॑ 

उविधयखेऽनुवंधगौरवान् पापातिरेपे चतुगुणा यघ्राः 
पर्वसाहतादौ चातुगुण्यं नास्वीति भिषादृस्नाकःकाः। 

मन्ः। 

कार्पापणं भवेदस्य यनान्यः प्रार्तो जनः 
सय राज्ञं भवेर्दड. सहसमिति धारणा ॥ 

कापापणः पडशपणाः राज्ञाम पवरतूपतीना,। का~ 

्यायनः। 
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अस्पृश्यधूर्तदासतानां नराणा पापकारिणाम् । 
भरातिलोभ्यप्रसूतानां ताडनं नार्य॑तो दमः ॥ . 

धूर्ता मायाविनः प्रातिेप्यप्रसूताः सूतपामधादयः । 
तथा स्त एव 1 । § 

परतेनराश्च ये केचिदसिलं ये च संस्थिताः 
अनायनज्ञे तु निद्ि्टस्तेषां दंडस्तु ताडनं ॥ 

परत्ना भार्यापुत्रादयः संस्थिताः प्राप्ताः अनाथा अ- 
-नीव्रः लित्दि निर्धना इदि रलाकरः \ तापि विशे 
यत्ति स एव । 

ताडनं बेधन् चैव तप्रैष च विडंबनं । 
एप दैडस्तु दासस्य नार्थदंडो विधीयते ॥ 

ताडनं कशावभिघातः वेवनमन्याख्यामम्पं बिडंबनं 
मुंडनलरारोहादि । शंखकिवितौ॥ शिल्पिनः कारवःुद्रा- 
सता व्यभिचारष्वपि शिल्पेपकरणानि रक्षेत् । तुरा- 
मानत्रतिमानसमस्थानि वणि कूपानां सेचनोजभक्तगो- 
शक्रटकर्पणद्रन्पाणि कर्पैकाणां वायमाडरिकारवासा- 
सि रंगपजोविना मृह्रायनारुंकारवासां सि वेश्यानां श- 
खाणि वायुषोपजीविनां सर्वेणां कारणद्रव्याणि नाहा- 
याणि राज्ञा घा्िकेण अचा टि पुरुषाः पापवहलाश्चा- 
विधेयाश्च भवंति तेभ्यः पापाराभाक् राजा तस्मानाध- 
नान्नातुपकरणान् कुर्यात् तनू 1 वृ्तिुततमूरे नि~ 
वासः तेमियसद्धिः स्फीतं राघूमिसुच्यते ॥ अस्यार्थः । 
शिन्िनम्मियादिकर्नारः कारवस्तवुन्याः ग्यभिचरिष्वपि 
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सर्वसवापहारयोग्येष्वप्यपराधिषु तुत उरध्वमानं सुवर्णा 
दि तुरुनोपकर् परतिमानं प्ररथादि भक्तं रुपिसिद्यथ. 
मन्नकर्पणदरवयं हल्यदि वायभांई पच्डादि रंगोपजनीविन 
नृर्यवृक्तीना । बृहस्पतिकाल्यायनौ । 

वधार सुवर्णां दमं दाप्यस्तु पूरुषः । 
अंगच्छेदारहकस्वर्द सन्द॑शार्हस्तदर्दकं ॥ 
सुवर्णशतमेकं तु वधाहो देढमहति। 
अंगच्छेदे तदद् तु विवासते पंचर्विशति ॥ 

अंगच्छेदे विवासे इत्ये तयोरहं इति रेषः। विवासे इ- 
सयन्न विना दति कचित्पाठः । ततर वदेशवासविनार 
इव्यर्थः ! कालयानः । & 

कुलीनार्भविशिषटषु निष्टटष्वनुसारतः। 
सर्वस्वं वा निगृतान् पुराच्छीधरं प्रवासयेत् ॥ 

कुखीन उत्तमकुलोत्पनः। भार्यः स्वधर्मनिरतः। वि- 
शिषे गुणवान् । एतेषु निच्छटेषु स्वल्पधनेषु चधा 
अनुसारतः सुवर्णशतासंभवे इदम् अभ्यासे सर्वस्वं वि- 
वासनघेति। एवमन्यत्रापि यत्र एकसिमिन्नपराये बहुवि- 

धो दंडः श्रूपते तत्र सधनत्वनिर्धनस्यनुंधगीरवादिना 
विज्ञेय इति रदमीधरः । तया स एद ! 

विभो वधांगज्छेा्टौ निसं यपे विशन् । 
चदा कर्मवियुकतोसौ धृतखस्य दमो हि सः ॥ 

वर्पागच्छेदार्हो यस्मिनपतपे वर्पोऽगण्ठेदो षेति त- 
हान् । विमो ऽर सदाचारनिष्ठः । निने क्रियायोगभूल्ये 

७ 
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यन बद्धः सन्स कर्तु न शक्ोति.स एवं सदाचारस्य 
दमो यत्स्वधर्मवियोजनं नाम । चैडश्वरधृतीं मनुः 
' क्ष्विद्ु्योनिस्तु दँड.दातुमशक्कवन् । 

आनृण्यं कर्मणा गच्छेदिमो दयाच्छनैः शनैः ॥ 
कर्मणा अर्थनिस्तारानुकूरन्यापरेण विप्रस्तु न कर्य 

णाईऽनूष्यं गच्छेदिकतुक्रमेणदयादित्पर्यः! कात्यायनः + 
ख धनं दापरयेदडं धार्मिकः पृथिवीपतिः 
निर्धना प्राप्तदोषा खी ताडनं दंडमर्हति ॥ 

-अस्यार्यः 1 यदि घनवती स्री दंडाय तस्या घनं ददः! 

यथ्यधना खी तथाविधा तदा तस्यास डनमेव । मनुः 1 
„ खीबारोन्मतच्चुद्धान.दरिद्राणां च रोगिणाम् ॥ 

शिफाविदल्रन्वावैरविदध्यानुपतिरदनम् ॥ 
खीमाद्दीनामपराघानुसरेण शिफापाटितवेणुशख- 

कारजुपमृतिपिरताडनेन राजा नियमं कुयांदिति कुष्ट 
कभटः । ब्ाद्मणमुपादिश्याह् नारदः 1, 

* भरद्यटेतोः परागारे भरवेशश्चानिवारितः ! . 
समिद्पुप्पकरुशादानेष्वस्तेयं सपरियदानर् # 
नदीप्यपेतनस्तारः पूर्वमुनारणं तथा । 
„ सरेषवगाल्कदानं चन देदाणिन्यमस्यतत्॥ ---' 
भेदयदेतोः पराग अनिवारितः भवेत निवारणे पु- 

नरपराध एव अस्तेयमचीर्य अत एवानपद्यदः सपरि- 
यद्यत्. परिद्हविपयसमिदादीनमिप्णदानात् अवेतनः 
भृतिशन्यः तारः पार्ममनं पूवं अवाल्सणेम्यः तरेषु पारं 
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मापणीयेपु बखादिषु अशुल्कदानं शुल्फदनाभाव. । न 
चेदिति । यदि अस्व ब्राह्मणस्य न वखादि वाणिज्यार्थं 
स्यात्तद्र्यं चेद तेषामपि गुल्कटाने पित एवेति भावः) 
यृहस्पतिः। छ 

उवणसेहमयेत् वृदिरटगुणा स्मृता । 
गुडे मधुनि चैशोक्त प्रथु चिरकालिके ॥ 

चेवासरणएब। ५ 

उक्ता पंचगुणा शके बीजेक्षौ षड्गुणा स्मृता । 
विष्णुः ॥ संततिः सख्ीणां दास्पादीना गोमहिम्यादीना 

च पोप्रणासमर्थस्य ॥ कस्मेचिन् क्षीरादिकं वुद्धि व्पव- 
स्थाप्य पोपरणं सन्तव्यर्थं भ्रयुक्ताना चिरकालवस्थाने स~ 
ततिरेव वृद्धिरिस्यर्थ इति रलाकर1 वसिष्ठ. ॥ तुखधृत- 
मष्टगुण ॥ तुखाधृनमपि सुवणादिन्यतिरिकतं कपुरादि- 
विषपम् । तेपामन्यविधवृष्धिविरेपस्योक्तात् । उरगृ- 
डीतादौ वृद्धिनिषेथमाइ नारद 1 ॥ 

पण्यमूल्थं भृतिन्य॑सो दहो यश्नाभिहारेकम् । 
वृयादुनाक्षिकपणा वर्धते नाविवक्षिवा ॥ 

आमिदहारिफ छव्यद्नि गृहीव आक्षिकपणो युतेना- 

िंततवनं अवपिवक्तिताः उभागभ्यामपरिभापिता वृद्धय. । 
यदि तृभ्नाग्यमेष्यि वृद्धिः परिभाषिता स्यात तदा 
स्यदिव । वृष्स्पति. 1 

मुक्ते चासारता परति मूखहानिः परजायते 1 
बहुमूल्यं या न्टसुणिक तन तोषवेत्र् ॥ 
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५ बहुमूल्यं रुभ्वधनापेक्षया । 
दैषराजोपवतिन ययाधिनरिमा्ुपात् । 
तत्रान्यं दापयहेपं शोधयेद्मा धनं ऋणी ५ 

नाशमाघ्रुषात्सवथा व्यबहारासमतां गच्छेद । नारदः। 
र्यमाणो ऽपि चेदपि; काठेनेयादक्तारताम् । 
आधिरन्थो ऽथवा कार्यो देयं वा धनिने धनं ॥ 

याज्ञवल्क्यः। 
लोतस्तापदधते कषेत्रे राजदैवापहास्ति 1 
आधिरन्यः भदातन्यो देये वा धनिने चनं ॥ 

आपिन्य इति सरेवरूपाधपिदेमः यदि-तनने ददाति त~ 
दा सवृद्धिकं धनं देयं 1 तथा च काटयायनःः ! 

आधोकतं तु यरकिचिदिनणं राजेदेवतः। 
तदृणं सोदयं दाप्यो धनिनामधमर्भिकः ॥ 
यदा तु परिता सर्वथैव ऋणदानातमर्यः पुत्रस्तु सम~ 

स्तदा पुतरेणे दातव्ये } “व्यायितोन्मततवृदधाना तथा 
दीर्बभवासिनाम्इदयादिभागुककारयायनवचनातरावि- 
ष्णुः॥ न खरी पतिपुमरते ॥ पतिपुव्रकतमृणं स्री न दया 
दर्थः । अन्पन यादशं खा देपं तत्राह् याज्ञवल्क्यः 1 

भतिपननं लिया देये पत्या घा सह यत्टतम् । 
स्व॑रुतं वा यदृणं नान्यन्न दातुमर्हति ॥ 
भा परेण साड बा केवटे यार्मना रुतम् । 
छणमेयंबिपं दयानाग्पयां तत्कतं हिया ॥ 
वर तं भर्तुर । ययु्मणं ऋणमोचनार्थमादाव- 
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एरिभापितं निदितं कर्म कार्येतदातौ रत्ना पृवंसाहसं 
दस्य इत्याह कप्यायनः। ; ह 

यदि द्यादावनादिष्टमशुभं कमं कसयत । 
प्ाषुपस्साहसं पूर्वमृणान्ुच्येत वथिकः। 

नारदः। 
अथ शक्तिविहठीनः स्याटणौ काख्विपर्ययात् । 
शक्तययक्षमूणं दाप्यः कलि कठि यथोदये । 

शक्निविहीन इत्यसय रणे दातुमित्याविः संमधः।का- 
उविपर्ययातर् दुर्भक्षदिः। 4 

यो यावनिङ्कवीतारथे मिथ्या यावति वा वदेत् । 
तौ नुपेण श्वधर्मन्नौ दाप्यौ तद्गुणे पनं । 

योऽभियुक आशयदोयेण निधये करोति अभियोक्ता 
चां मि्यानियोगं करोति वेादुभावप्पधर्मव्यवहारिणौ 
नुपेण विबदिविषयादधना्र दियुणे ईडनीपाविदपर्थः। 
दं सथधनापेपयम् । दडस्याल्पधनपिंपये त्वाह याज्ञिव- 
स्क्पः। ४ 

मिङ्गवे भाविती दयाद्धनं रज्ञे च तस्स । 
मिथ्याभियोगी दिशुणमभियोगादनं हेत् ॥ 

दगणुदिव्यस्य ऋणमित्याटिः। 
यस्य द्रन्येण यत्पण्यं सापितं ये। पिभाषयेद् । 

तद्रव्यमृणिकेनैव दातव्यं तस्य नन्पथा ॥ 
अन्यद्रन्पाभाषे तस्पैव रुते तदेयमिस्यथः । याज्ञ 

ठ्क्यः। 
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दलर्णं पाटय्ेल्यं शुद्यौ चान्पत् कारयेत] 
साक्षिमचे भवेद्या दात्य तरससाक्षिकम् ॥ 

समथदाने ऋणप पाय्येत् पत्रव्यव वाने शुद्दवर्धम- 

न्यटेव कल्यं कारयेत् साक्षिमहृदीतं ससाक्षिकमेव 
रोध्मिति दीपफ़किका 1 

` विनष्टे बाप्यशरणे पितय्युपरतस्पृहा 1 
इरयादिवचनान्. पतितथने पुवदिरधि कार. प॑तिताना- 

मपि स्वधनसाध्यपायथित्तश्तेः । प्रायाधित्तविमुखानां 

तेषां धनानधिकारः 1 
एकां स्री कारयेत् कम्य यथान गृहेगृहे 1 

मनुः। 
जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सदोदराः। 

` भनेरन्मानृकं ऋक्यै भगिन्यश्च सनाभयः,॥ 
अत्र सहोदरपदोपादानात् टचकेन सह भगिन्या ना- 

शित्वभिति श्रीरुप्णतकलिकारः । मनुः । 
ˆ ब्यतते बलाद्भुकतं बायचापि ठेखितम् 1 

सर्वान् बखरूतानर्यानरुतान्मनुरवीव् ॥ 
याज्ञवल्क्य} { 

चञोपपिविनिर्वत्तान्न्यवहारानिवर्तयेत् 1 
खीनक्तमन्तरागारनहि शदुरुतीस्तया ॥ 
मततोन्मत्तत्तेन्यसनिवारुभीतादिमोनितः। 
अरसंबैषरुतश्चेव व्यवहासे न हिध्यति। 

उप उपधि~छर इति शूख्पाणिः ।उपयिरभयादिरिति धि- 
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ज्ञाने तविन्तम्। तदीयं तु मीतादियोनिवडत्ुनर- 
वचनेन पौनरनयमिति । बदहिरवहिर्िशः । बठेन-च्छरेन 
रुतानि स्रीरुतान् राकरिक्तान् गृहमध्ययामषहिष्ठतान् 
विक्रयादीनू शत्ुरुतांश्च व्यवहारान् निवर्तयेदिति दीप~ 
कलिका । मतो मयादिना उन्मवो वातादिना.असंन- 
न्धा वादिनियुक्तव्यतिरिक्त उदासीनः । आशिना 
जस्वतेत्रदास्तपुत्रादेर्यहणं । तथाच न्दः 1 । 

स्वतंबोऽपि हि तत्वार्थ कुर्यादप्ररुत्तिं गतः । 

तदेप्यकूतमेवाहुरस्वतंवरस्य हेतुभिः ॥ 
कास्यापनः। व: 

न्यासादिकं प्न्य प्भक्षितमुपेक्षितम्। , 
अज्ञाननाशितं चैव येन दाप्यः स एव तत्। 

स एवेत्यनेन पुत्रदारादिन्यवच्छेदः। यदा तुतदपराघोऽ- 
पि स्य्तदरा सोपि दाप्यः। तदुक्तं गोतमेन नाध्याभरे- 
युरिव्यभिरुत्य ॥ निध्यनाहितयाचितावक्तीतादयो नष्टः 
सर्वाननिदितान्पुरुपापराधेन॥ इति ॥अवक्रीतं भाटफेना- 

नीतं सबन्पुत्रादीन् अनिदितान्. रिरिपरायान् । अज्ञा- 

ननाशिते विशेषमाह व्यासः} ४ , = 

किंचिन्नयूनं प्रदाप्यः स्यादरन्यमन्ञाननारै 
मनः 1 ~ 

यो नापंयति निक्षेपं यश्वानि्तिप्य याचते . 

ताबुभौ चौरवच्छास्यौ द्यौ वा तत्समं धने ॥ 
परैव शोके दिगुणं , दममिति मत्स्यपुराणे पाठः! 
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स च दमः सपननिरु्ावारविषयः । मलुदचम तु नि- 
्पनसाचारविषयामिति मिश्राः । शिष्यभुपकभ्य नारदः । 

समार्वृतश्च गुर प्रदाय गुरुदक्षिणाम् ॥ 
प्रतीया्छगृदानिषा शिष्यवुततिरुदाहनता ॥ 

तभा। 
मृह्यतरिल्पः समये क्लवाचारव्य॑प्रदक्तिणम् । 
शक्तितश्चानुमान्यैनमेतेवासो निवर्ते ॥ 

वृहस्पतिः 1 
रते कमेणि यः स्वामी न दयद्धितने ृतेः। 
शज्ञा दापयितव्यः स्यादिनयं चानुरूपतः ॥ 

तथा। 
दिनो त्वदासतौ या सापि दासीरमाघरुणात् । 
यस्माद्धता प्रभुस्तस्याः स्वाम्यधीनः परुर्यतः ॥ 

दासीत्यव दासपदेस्य स्वस्थता वदुपस्थापित- 
स्वामिन एव दासी सापि । हिविधा कस्याप्यरासी अन्प~ 
दासी च पूर्वां ासोदत्वमात्रेणैव दासेग्रदासी परा च 
वत्मभरनुमतिंसहकरेण लननुमता च न दासी ष्व 
सुल्यन्पपिन कस्ाप्यदासो यदि दासीं परिणयति तदा 

परिणता दासीश्रएस्य दासो भवति 1 अन्यदापभनन्नेता 
तदा खेनवरस्यानुमस्या दासीग्रदास्तः॥ एवं च ययमनु- 
मव्य दासः परदासं परिणयति वदा स्वस्वस्वासिनेरेव 
सदास्पो तयोरपसं तु खाभ्यां विभज्ययाह्न तनं दासी 
पव पद्मङदापीपरं । स्वगरभूढायां तु दास्यां तथाविया 
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यथस्य विभाज्यत्वमेवेति। स्मार्तमतमप्यैवं । मनः 
ओचवाताहतं बीजं यस्य पत्रे प्रजायते।  " 
षेत्रिक्यैव तद्वीजं न वपा फलमर्हति ॥ , 
एष परमो गवाखस्य दाद्यु्ाजाषिकस्य च। ` 
वि्हंगमहिषादीनां विनेयः प्रदं प्रति ॥ : ` 

याज्ञवल्क्यः । वि 
मिथ्या वदन् परीमं .शुल्कस्थानाद्पाक्रमन् । 
दाप्पस्तवषटगुणं यश्च स व्याजक्रयिकरयौ ॥ 

शुल्कस्याने खोभेन पण्यपरिमाणं मिथ्या वद्नरशुल्क- 
- स्थाने च शुल्कमदत्वा गच्छन् यश्च विक्रयकाठे राज्ञे व॑- 

चनार्थं व्याजं रुत्वाऽकले करयं विक्र वा केति सो- 
ऽपहयतद्रन्यपिक्षवाष्टगुणं दंडदाप्यः। शुल्कस्यानमगतै- 
च विवरमनान्यत्र गच्छति तदा स्वपिहारः }' यथा 
विष्णुः .॥ शुल्कस्थानमपक्रामन्तर्वापहरमवाघ्वातू॥ 
मनुः।- ˆ - 
~ क्रीत्वा विक्रीय वा फिवियस्येहामुशयो भवेव 

सोऽन्तर्दशदि कदर्यं देयाैवाददीत वा ॥ 
रेण तु.दशाहुस्य नाद्यान्मैव दप्रपेत् । 

;;  आददानोऽद्दचैष राज्ञा दंडः रातानि पद् ॥ 

जरश्वयोऽकरमपनतिःधवश्करापदच्यन्येः दन्फखस्र्प- 

रेन करिता पिक्रेवरीवि रोषः। आददीत व्िकेतेति शैषः 
परेण दशाहस्य दाहात् परं शतानि पणानां । नारदः 

क्रीत्वा मूल्येन यः पण्य दु्कतं मन्यते क्रयी! - 
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मिकरेतुः प्रतिदेवे वत्तस्मिन्नेवान्छविक्षतम् ॥ , 
हितीयेऽक्के ददत् केता मूल्यात् मिंशशिमादरेत्। 
दिगु्णं तत्ृतीयेऽङ्कि परतः केतुरेव तत्. ॥ 

यस्यत्रपहपर्थतं परीक्षणमु्कतत्रेदं। दशदिनादेःपरीक्षा- 
काटे प्रयमत्रिभागमध्ये यदि ददाति तवा हानिर्भ. 
स्ति तर्परतग्नेनदा विंशाशपचदशांशदानिस्तुल्यन्याया- 

दायातीति नीतिरुत्ये दमीषरः। दोह्यादौ विशेषयति 
कात्पायनः। ॥ 

क्रीत्वा चानुशयात् पण्य स्यजेदयोद्यादि यो नर्ः। 

अदु्टमेव काले तु स मुल्यादरमं हरेत् ॥ 
कोठे उकार्षणकाञे दरेदयाव्। इदं तु यत् क्रेता न 

स्ववशीकतं तत्परं स्वनरशीरतपरं तु भविष्यदयक्यं यथा। 
कत्वा गच्छननुरायं क्रयी हरतमुपागतं । ` - 

पड्भागं तेत्र मूल्यस्य दत्वा क्रतं स्यजेदगुः ॥ 
सौमानिर्णये मृपरासाक्षिणो दृदमाह मनुः 

यथोक्तेन न्यतस्ते पूर्येते सत्यसाक्षिणः! 
विपरीतं नयंवस्तु दाप्यास्ते दिशतं टमं ॥ 

सत्यसाक्षिणःसत्यसताक्षिणः सव्यप्रधानाः सौमायो- 

द्वारः दिशतं पणानां । अन विषयत स ९वा- ` ~ 
सार्म॑ताश्चन्मृषा ब्रूयुः सेतुं विवदतां नृणाम् । ̀ 
सवे पुथ् पृथक् दंव्या राज्ञा मध्यमसाहसं ॥ ` 

सौमाव्विक्रनिमिततं विवदमानानां मुष्याणां यदि स" 
मता देशवासिनो मिथ्या वरयुस्तदा ते सव प्रसेकं रज्ञा- 

९ 
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मध्यमसाहसं दंडनीयाः। एवं ̀  चसिामंतरूपाणां पुवो- 
क्तो दिशतो दमो ज्ञेय इति कुूकभटः । मनुः । ` ` 

सूजकार्पासछ्िनानां मोमयस्य गुरस्य च । , 
- दधः क्षीरस्य तेक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ 
.वेणुैणवभ्नांडानां सवणानां तथैव च । ". 
मृण्मयानां च हरणे मृदो भर्मन एव च ॥ 

` मत्स्यानां पक्षिणाैव तैरस्य च वृतस्य च । 
मासस्य मधुनश्चैव यचान्यत्पशुसंभरवं ॥ 
अन्येपामेवमादीनां मानामीदनस्य च । 
फरानाश्चैव सर्वेषा हरणे दिगुणो दमः॥ 
यशनैतान्युपकूानि दन्पाणि स्तेनयेनरः 1 
तं शतं दंदयेद्राजा यश्च्चिःचोरयेदरदाद् ॥ 

उपकू्ामि द्रवाणि एताति सूत्रादीनि उपभोमार्यं 
संस्छतानि कार्यां सन्निधापिततानि वेद्र्थः । नारदः । 

सेतुश्च दिविषः परोक्तः सेयो बन्ध्यस्तथैव च 
तोयघ्रव्तनास्वेयो वन्ध्यस्तोयाप्रवर्वनाव् ॥ ~ 

तच व्यवस्थामाह सएव । , ५ 
परघ्ेनस्य मध्ये तु सेतुरन प्रतिषिध्यते । ˆ 
महागुणोऽल्पगाधशेदुधिरिथा क्षये सति ॥ 
ि्परी.तियगीपरि तितत ोण क्रिय 

णतेतरवदा बहूपकारकःक्ेनस्वामिनशराल्पीयः्षयकरस्त्- 
दासौ न प्रतिमेध्यः 1 यतोऽस्पक्षये चखवतती वद्धिः सव 
स्वे्ठा भवतीदयर्थः 1 याज्ञवल्क्यः = ' * ` ` 
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स्वामिनो योऽनिवेयैव ते सेतुं भवर्तयेत् 1 
उरपन्ने स्वामिनो भोगस्तद शवे महीपतेः ॥ 

षेवरस्वाम्यनुमतिमनादाय ततस्रे शृतस्य सेतीर्मदिन्ना 
यः परेषां शस्यापिगमस्तत्र सेतुकर्ता न भागी कितु क्षे 
नस्वामी तदभावे रजेव्यर्थः। कारयायनः। 

युक्तियुक्तं तु यो हन्यादकुर्थोऽनवकाशदः । _ 
अयुक्तं चैव यो नुयासापरुयान् पूर्वसाहसं ॥ 

वक्तरित्यादि वक्तुिरोधेनाजसं यो वक्तीद्यर्थः । यो ब्रू- 
1. ॥ राजपरवर्तितधर्माननुपाल- 
६ दैडमाह कात्यायनः । 

राज्ञा भतिष्ितान्धर्मान् यो नरो नानुपाख्येत्. । 
महः स पापे देख्यस्तु रोपयन् राजशासनं ॥ 
अरुतुटः सूचकश्च भेदरुत् साहसी तथा । 
म्रेणीपूरो नृपदेषटा क्षिप्रं निर्वस्िते ततः॥ 
एकपव्रेऽयवा पंक्यां संभोक्ता येन यो भवेत् 1 
अकुर्वस्तु तदा दंस्यस्नस्य दोषमदर्शयन् ॥ 

अरुतुदो मर्मस्पृक् सुचकः पिशुनः ! भोजनविशेषिनं 
दोषमदर्शयन् तं तथा कुर्वाणो दैस्वः 1 बृहस्पतिः । 

संभुयैकमात रु्वा राजभरेगं हरंतिये } 
से तद्ष्टगुणे दाप्या चणिजः भपलापिनः ॥ 

राजन्नागं राजदेयं । कास्यायनः । 
गणमुद्धिश्य य्किचित् कुत्वर्णं भत्तितं भवेत्! 

समार्य विनियुकं वा द्यं तैरेव तद्भवेत् ॥ 

\ 
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गणमुदिश्य गणपरयोननमभिधाय ऋणं रुत वैः कै- 

. भिदक्षित तैरेव देयं संशयो नेव्यर्थः । यज्ञवस्कयः । 
अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वापि हेतवः 
च्वारिशतूयणो दंडस्तथा प्र्जितागमे ॥ 

अयोनौ लियाभुखादौ गच्छतः मेदृपरवेशं कुर्वतः पुरु- 
पै मेहतः अतिरागेण पुरुपममिगच्छतः। शंसलितितौ॥ 
अर्ची मातापितरौ लातकुरोहितौ परिवाजकषन- 

~ शर्थी जन्मकर्मशरुतशीर्छ्ीचाचारवंतश्च एते हि धर्म॑ 
प्रतिकरा राज्ञः खीबाख्वृद्धास्तपसिनश्च तेभ्यः कोषं 
नियच्छेत् ॥ अस्यार्थः । जन्म शु दरकुटता कर्म अग्निहो 
रादि श्रुतं बेदयेदांयगो चरं ज्ञानं शौचं बाद्ममाभ्यन्तरच 

, एतदुक्ता एतेप्यदंस्याः तस्ते राज्ञो धर्ममतिः षड्- 

भागरूयधमा्जनेनोपकरर्वति । कात्यायनः 

आचार्यस्य पितुमातुर्बारुानां तथैव च। 

एतपरामपरधि तुं दंडो नैव विभीयते ॥ 
यतु । 
ऋष्यिकपुरदितमाव्यपुवसंगधिनाधयाः 
धमरददिचरिता दंस्या निवस्य राजर्हिसफाः ॥ 

डति या्ञयल्क्यववने तदाग्देदविपयं न वव्थदेदपीर- 

दडाभिभायमिति चडश्रः । मृद्सपतिः। 
शरून्पुरोटितान् पूज्यान् वा्देडमेव दयेत् । 

विवादिनो नरान्यन् पापिनो ऽयेन दृष्येत ॥ 

महापरापयुक श वधदेटेन गात्तयेन् 1 

२८ 
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- तपस्विनां तु पिग्दंडमाह कात्यायनः । 
मित्रादिषु मयुजीत वाड धिक्तपल्िन। 
यथोक्तं तस्य तर्कुर्थादनुक्तं साधुकल्पितं ॥ 

बृहस्पतिः। ` 
- महापातकयुक्तो ऽपि न विप्रो वधमर्हति ] 

निर्वासनांकने मैस्चं तस्य कुर्यान्नराधिपः ॥ 
महापातकिनमाह मनुः 1 + 

न्र्धहा च सुरापी च तस्करो गुरुतल्पगः 1 
एते सरवे पृयग्ज्ेया महापातकिनो नराः ¶॥ 
गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः । 
स्तेये तु अपदं कार्यं त्रह्मटन्यशिराः पुमान् ॥ 

"` अंक्याऽराज्ञा कख्टेपु दाप्यास्तृत्तमक्षाहसम् 1 
दति मनुवचनैकवाक्यत्वाह्लकाटमे्वाकनस्थानमवगः 

म्यते । तत्र गुरूपलीगमनै यावज्नीवस्यायी तप्तरोहेन 
रखे भगारुति गुरुपलीगमनचिङ्ग कार्थं । एवं सुरापाने 
रुते पातुरवीर्घसुराध्वजाकारं। सुवर्णापहारे तत्कर्तुः कुक्- 
रपदचिङ्करूपं कार्ये वद्महनि क्वंधः पुमान् कार्य इस्यर्यं 
इति कुष्टूकमटः । विष्णुः ॥ नियमातिक्रमिणं बाह्मणम- 
न्यं वा स्टसि चारयेत्। आ समापत्ेरसमापत्तौ नास्वः ए 
नियमातिक्रमिणं विहितस्याकवरिं -अन्यमरुत्कारि- 
णं ब्राह्मणं रहस्यस्थाने बन्धयेत्! आ समापक्तैः यावदेवं न 
करिष्यामि तस्य संप्रतिपत्िर्भवति 1 असमापत्तौ अ- 
संमतिपततौ न्यो निवस्य इत्यर्यः महापातकिनो धन- 

7 
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मगाह्ममिःयाह मनुः! 
नदित नृपः साधुर्महापातकिनो धनम् 1 
आददानस्तु तलोभाततेनाधर्मेण रिप्यते ॥ 
अप्स भवेश्य तं दें वरुणायोपकल्पयत् ।- 
्रुतत्नोपपनने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् 
ईशः सर्वस्य वरुणो राज्ञां ठडषरो हि सः। 
ईशः सर्वस्य जपतो ब्ाज्ञणो केदपारमः ॥ 
यन वर्जयते राजा पापरुद्भयो धनागम । 
तत्र कालेन जाय॑ते मानवा दीवंनोविनः ॥ 
निप्प्वते च सस्यानि यथोक्तानि रुपीवरः। 
बालाश्च न प्रमीयते विरुतं न च जायते ॥ 

धार्मिको राजा महापातकिरंबंपिदेडधनं न॑ गृटीयात् 
सेभात्मुनः स तदन महापातकदोपेण संनध्यते। किं 
त्हितद्धने कुर्याद आह। तत् दडधं आदापनछे मति- 
ण्यवरुणाय दयात् श्रुतवृत्तसम्पनय ब्राह्मणाय या दयात्र 
मदापातकिदेडधनस्य षरुणः स्वामी यस्मात् राज्ञामपि 
दंडपारित्वात् भुः । तथा च बाह्मणः समस्तवेदाप्या- 

यी सर्वस्य जगतः भ्रमु; अतः परमुत्वाद्र ती मर्दः । 
सत्र देर प्रर्तं महापातकिनं राना न गृद्धाति तत्र 
परिपर्णकाठेन मनुष्या उस्यवेते दीवायुपम्न वैर्वानाश्च 
यथेव धान्पादिगस्यानि उत्पन्नानि तथैव पूयङ् स्वका 
छे रिष्पयति न च यालाः केचिन्धरियंते दीर्धजीषिनः 
द्यस्यादसार्थ मायानां पुनवचनं न्ययं चन ििदधूत- 
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मुत्पयते इत्यरधः। अधिको उरविणाधिके' इति प्रागुकब- 
चनात् धनवतः पोक्तदेगयेश्षयाधिकदंडोऽपि कायः । स 

चेह भयजनकेो विवक्षितः । येन स्वधरम॑त्यामो न त्या- 

त्रू॥ तया च देहमुपक्रम्य मनुः} 

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च 1 
भयाद्धोभाय कल्पते स्वधर्मान् चरति च ॥ 

तस्य देडस्य । तधा । 
सश्नापि धर्मसमयासच्युतो धर्मजीविनः। 
देनैव समापेभेत् स्वकादधम्यादिषिच्युतं 

सममः शाखमर्यादा धर्मजोविनो त्रेह्धिणादयः आ- 
भ्रोधेत् पीयति यावत् । याज्ञचस्क्यः । 

आष्टापायं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किटििष 1 
षोडशैव बु वैश्यस्य दाशस््षत्रियस्य तु ॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्वं वापि शतं भवेत्. ॥ 
दगुण वा चतुः्वष्टस्तदोषगुणविद्धि सः। 

अष्टापायसित्यस्या्टभिरापायते युण्यते इत्यष्टापाय- 
भष्टगुण किल्विषं दंडरूपधनं \ तदोषगुणविदिति स्- 
त्रान्वितं ! तेन यन स्तेयेयोर्देडडकः सः स्तेयदोयगुणन्ञ- 

स्य शुद्रस्य्टगुणः ताद्शवश्यस्य पोडरागुणः तादरक्ष 
तियस्य द्व्रिरहुणः तादशत्राह्मणत्य चतुःषष्टिगुणः 
ततोऽप्यरुणव्राद्यणस्य रातगुणे ततोप्ययिकस्य राह्मण" 
स्पाटाविंशर्यपिकं शदभित्यर्थः इति रलनाकरादयः। 
भनुः प 
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स्तेनाः सुरापा बल्घ्रा गुरुवारभिगामिनः 1 
न संति यस्य रष्टषु स राजा शकरोकभाक् ॥# 
अनेन विधिना राजा मिथ्याविवदवां नृणां । 
सातिपरस्ययसिद्धानि कर्यानगिसमतां नयेत् ॥ 
उदितो पिर्तरेणायं मिथ्यादिवदमानयोः ! 
अष्टादासु मार्गेषु म्यवदारविनिर्णयः ॥ 

एवं कार्याणि सर्वाणि पश्यन्सम्यद्महीपतिः। 
देशानख््धानीप्सेत र्डधांश्च परिपाय्येतर् ॥ 
वाटेश्वररूपारामसमगोपाङरुष्णजीवनास्यैः । 
वरिन्ररुष्णचंदरभरीगौरीकान्तािषानैः सिः ॥ 
कालारेद्भुरर्यामसुन्दररुष्णकेरावसङ्गः) 
सीतारामसंभेश्च रुतो यन्यः स्फुरतु सभाया ॥ 
इ्यनेकविपयवासिविददृन्दोपवर्णितः। 
विादार्णवेत्वारयो प्रथः सम्पूर्ण गतः ॥ 

हातिविवादार्ण्रतेवुः संमपूर्णं 
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सोऽयं अन्यः श्रीमति “सुंबयी नगरे श्रीरप्णदासातम- 
जाम्या मेगाविष्णु, खेमराजगुप्ताभ्यां अंकनापपूर्वं परशु- 
रामारमजगो्विदशाद्धितः घघवेदत्युपनामकपरशुराम- 
शा्षितश्च संशोध्य सद्रणावसरे च उद्धवशाखितः दि 
वाकरशाच्ितश्च संरोध्य स्वकीये श्रवेदूुटेश्वराख्पैः 
सुद्रणाख्ये संमुद्राप्वन्यायकारयेभतिकायौन्यास्यप्रतिहा- 
यानाधकार्थपरतिक्षणसंधुक्षणयडादराणां राजकार्यपार- 
पर्थनिवहिकानां जनानां हस्तदण्ड इवाखंडविवाद्- 
न्पापादनारुकर्मीणः प्रकारामनयि ॥ ` 

॥1 

॥ समाप्तः ॥ 1 



_ इदं पुस्तक -परैष्णवसंभरदाधान्तग॑तःवि- 
ष्ण॒स्वामिमतानयायिश्रीनारायणकुरोद्धव- 

पण्डितमधुसृदनगोस्वामिदानध्यकषभूतपुवै 

पञनवकेसरिभिः श्री 9 ०८ महाराजाधिराज 

रणनीतसिंहद्याय - संग्हीतात्-तस्सुश्री-दे- 

वीपरसाद गोस्वामी तनज पण्डित ज्वाटादत्त 

परसदं गोस्वामि संरक्षितत्-मधुसदन 

 पुस्तकालथातत- पणडितत्वालयतम- 
सादगोस्वामिसकाशाष्न्धम् । तचास्मा- 

भिर्महार्दरपर्वकं तेभ्यः संछभ्य मुद्रितम् । अ- 

स्य संम॒दरणे सर्वरीकोपकारकतया तेपा महो- 

पकाराच्छिरसोररीकमः। 
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